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       ărbători fericite şi un Crăciun 
fericit tuturor! Când veţi citi 
aceste rânduri va fi fost nu 
demult sfârşitul lunii decembrie, 
perioadă care, în SUA şi în multe 
alte părţi ale lumii, reprezintă 
sfârşitul unui an şi începutul 
altuia nou. Este o perioadă de 
sărbătoare pe care o aşteptăm cu 
nerăbdare. Este, de asemenea, clipa când ne luăm rămas bun de la succesele O poveste minunată, aşa-i? Trei cuvinte m-au impresionat cel mai mult: 
şi provocările anului trecut şi facem saltul spre noul an. „Fiecare este important“. Dacă fiecare dintre noi am adopta această perlă de 

înţelepciune, conform căreia orice persoană este IMPORTANTĂ, atunci vieţile 
Luna trecută vorbeam despre importanţa unui bilanţ personal şi identificarea şi afacerile noastre s-ar îmbogăţi peste măsură, iar noi am experimenta 
acelor domenii din viaţa noastră, fie personale, fie profesionale, asupra succesul pe care nu ni l-am imaginat nici în cele mai îndrăzneţe visuri. 
cărora este nevoie să ne concentrăm pentru a ne schimba anumite obiceiuri 
şi trăsături. Sper că aţi apucat să realizaţi bilanţul, deoarece acum a venit Mult noroc în anul 2007 – să vă distraţi, să munciţi serios şi haideţi să facem 
momentul să începem schimbările. Ziua de 1 ianuarie marchează prima zi a împreună tot ce ne stă în putere ca să-i arătăm fiecărui om cu care intrăm în 
acestor rezoluţii. Dacă unul dintre angajamentele dumneavoastră sună cam contact că este important pentru noi... atât de important, încât împărtăşim cu 
aşa: „Voi face mişcare, voi mânca sănătos, voi citi, voi da telefoane etc. în el cea mai mare oportunitate din lume! 
fiecare zi a anului viitor!“ – ei bine, această primă zi abia a fost... aşa că nu 
pierdeţi această oportunitate!

Recent am citit pe internet o scurtă povestioară care m-a pus pe gânduri şi 
din acest motiv aş vrea să vi-o împărtăşesc. Din nefericire, nu era menţionat 
autorul, dar asta nu mă poate împiedica să-i mulţumesc:
„Eram la şcoala de asistente de două luni, iar profesorul ne-a dat un test 
fulger. Fiind o studentă conştiincioasă, am trecut ca vântul peste întrebări, 
până când am citit-o pe ultima: „Care este prenumele femeii care face 
curăţenie în şcoală?” Trebuie să fie o glumă, mi-am zis. O văzusem pe femeia 
de serviciu de câteva ori. Era înaltă, brunetă şi avea în jur de 50 de ani, dar de 
unde era să-i ştiu numele? Am predat lucrarea fără să completez răspunsul 
pentru ultima întrebare. Înainte de terminarea orei, unul dintre colegi a 
întrebat dacă ultima întrebare contează în acordarea notei. „Desigur“, a spus 
profesorul. „În cariera voastră veţi întâlni mulţi oameni“ a continuat el. 
„Fiecare este important. Fiecare merită atenţia şi grija voastră, chiar dacă tot 
ceea ce faceţi este să-i zâmbiţi şi să-l salutaţi.“ Nu am uitat niciodată această 
lecţie. De asemenea, am aflat că numele femeii de serviciu este Dorothy.

S 

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

Fiecare este 
important
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Mesajul Managerilor Generali

„       acă cineva nu ştie spre ce port se îndreaptă, niciun vânt nu îi este prielnic.“ Seneca avea 
dreptate. Scopurile pe care ni le stabilim ne permit să navigăm spre ţărmul dorit.
Imaginaţi-vă o ambarcaţiune care pluteşte fără direcţie. Pluteşte către nicăieri. Acelaşi lucru 
se petrece şi într-o afacere în care nu ne stabilim ţeluri precise. Poate că înaintăm, dar 
înaintăm spre ceea ce NOI vrem, în propria viaţă, în propria carieră?

Scopurile planificate vă permit să focalizaţi energia în avantajul vostru. În loc să vă folosiţi 
resursele într-o mulţime de direcţii, concentrarea asupra unei ţinte unice vă face să înaintaţi 
exact către succesul pe care îl vreţi. Scopurile pe care le planificaţi sunt angajamentele pe 
care vi le luaţi pentru ceea ce vreţi să obţineţi şi pentru felul cum alegeţi să vă folosiţi timpul. 
Drept urmare, nu mai munciţi ca alţii să-şi atingă visurile, munciţi pentru a vă împlini propriile 
idealuri, deoarece vă este clar ce doriţi să obţineţi.

Stabilirea ţelurilor vă permite să realizaţi mai mult, pentru că sunteţi concentraţi asupra 
lucrurilor esenţiale. De fapt planificarea scopurilor este planificarea succeselor.

Anul 2007 abia a început. Este momentul perfect pentru un dialog interior, în faţa unei pagini albe. Ce vă doriţi pentru 
viitoarele douăsprezece luni? V-ar plăcea să obţineţi calificarea pentru următorul nivel al planului de marketing 
Forever? Pentru următoarele două? Vă doriţi să participaţi la tripletul de aur din capitala Suediei, unde vor avea loc în 
luna aprilie marile evenimente ale anului Forever – Raliul European, Raliul Mondial şi Profit Sharing? Sunteţi hotărâţi 
să vă dublaţi numărul de colaboratori în echipă? Să realizaţi programul de maşină? Să urcaţi la un nou nivel de 
excelenţă al afacerii, al vieţii personale, al relaţiei cu voi înşivă, al relaţiei cu ceilalţi? 

După ce vă stabiliţi scopurile notaţi-le. Cuvântul scris are o forţă magică. Este important să numiţi lucruri concrete. 
Nu vă foloseşte prea mult, de pildă, să scrieţi: “Vreau ca totul să fie perfect în afacerea mea.” Ce înseamnă perfect? 
O creştere a vânzărilor cu 15 la sută în fiecare lună? Calificarea pentru Stockholm? Îndrăzniţi şi scrieţi totul pe hârtie. 
Gândiţi-vă apoi în cât timp este posibil să vă realizaţi ţelurile şi neapărat hotărâţi un plan de acţiune pentru ca 
visurile să devină realitate. Fără o strategie precisă seminţele acestor ţeluri nu dau roade.

În ianuarie sărbătorim opt ani de când s-a înfiinţat Forever Living Products România, o şcoală a vieţii la superlativ, 
adevărată academie a reuşitelor. La Success Day-uri am avut ca invitaţi personalităţi de calibru care ne-au 
împărtăşit secrete excepţionale despre cariera lor. Pe scena calificărilor au urcat mii de persoane care au primit 
milioane de aplauze. Merită să veniţi de fiecare dată la aceste întâlniri, să-i vedeţi cu propriii ochi, să simţiţi, să trăiţi 
împreună cu ei pulsul entuziasmului, să urcaţi la rândul vostru pe piscul marilor triumfuri. Viaţa multor oameni din 
ţara noastră s-a schimbat, pentru că au descoperit compania Forever şi au testat  stilul de viaţă vizionar pe care 
aceasta îl oferă.  A fost un an excepţional, deoarece fiecare pas a urmat un traseu bine stabilit.

Compania noastră nu lasă nimic la voia întâmplării nici pentru 2007 şi, la fel ca toţi campionii, şi-a planificat deja 
următoarele succese. Vom promova în continuare produsele datorită cărora suntem lideri mondiali de aproape trei 
decenii, vom promova gelul de aloe Forever, pur şi simplu cel mai bun, cel mai natural, cel mai apreciat din lume. Iar 
aceasta nu o spun doar înalte organisme internaţionale de testare a calităţii, ci şi milioanele de oameni care aleg 
această băutură extraordinară dintr-o varietate uriaşă de produse asemănătoare. 

Acordaţi-vă momentul de planificare a scopurilor, pentru că toate succesele încep cu schiţarea unei strategii. Nu 
mâine, nu la sfârşitul săptămânii, nu după ce faceţi următoarea întâlnire cu echipa. Astăzi. Este un gest simplu, cu 
puterea de a genera un viitor fabulos.

Vă dorim toate succesele pe care planificarea scopurilor vi le asigură, 

Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra

foreverliving.com

Forţa de a genera 
un viitor fabulos 

D
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Forever Nature's 18
Vă e dor de prospeţimea şi forţa unică a celor mai naturale alimente din viaţa 
noastră? Credeţi în infuzia de vitalitate şi energie pe care o aduc fructele şi 
legumele? Înseamnă că sunteţi hotărâţi să schimbaţi felul în care vă hrăniţi, 
să le faceţi loc în cantitatea şi combinaţia perfectă pentru a obţine de la ele 
esenţa tuturor binefacerilor. Intenţia este, desigur, minunată. Cum o puneţi în 
practică mai rămâne de văzut. Ritmul cotidian este trepidant şi nu avem 
timpul real pentru a prepara cantităţile vegetale recomandate zilnic. Forever 
Living Products ne oferă, însă, o soluţie generoasă: Nature's 18 - tabletele 
irezistibil de gustoase, un amestec excepţional de fructe şi legume 
indispensabile pentru sănătate şi vitalitate. 

PĂTRUNJELUL Să vedem ce beneficii ne oferă aceste fructe şi 
legume şi care sunt avantajele  acestei combinaţii 
ideale!

MERELE 

VARZA 

ŢELINA 

CONOPIDA 

BANANELE 

DOVLECEI 

MORCOVUL 

SOCUL 

nivelul de potasiu scade. Cum aducem totul la normal? Dacă (Petroselinum crispum, familia Apiaceae)
avem un banan în grădină sau purtăm cu noi prin oraş De obicei ornează platourile cu friptură şi cartofi natur la 
rucsăcelul plin de fructe şi legume e simplu. Dacă nu, e şi restaurant şi rămâne neatins. Ceea ce e cu adevărat păcat, 
mai simplu să luăm cu încredere tabletele  Nature's 18. pentru că pătrunjelul este hrănitor şi are un efect de 

împrospătare asupra respiraţiei. Venerat ca una dintre cele Cercetări efectuate în Marea Britanie au arătat că 200 de 
(Malus pumila, familia mai timpurii apariţii de primăvară, a fost folosit secole de-a elevi care au mâncat de trei ori pe zi câte o banană au avut la 

Rosaceae) rândul în ritualuri iudaice, ca simbol al noilor începuturi. examene o putere de concentrare mai bună - tot potasiul e 
Niciun alt fruct nu rivalizează cu Greci  răspunzător – şi, desigur, rezultate mai îmbucurătoare. i l-au celebrat ca pe o expresie
istoria lor, deoarece merele sunt a forţei, iar Evul Mediu l-a încondeiat Credeţi că merită să-şi facă şi copiii noştri obiceiul de a lua 
pomenite încă de la facerea lumii zilnic Forever Nature's 18? ca iarbă a diavolului care aduce 

şi, după câte se povesteşte, au rădăcinile în Paradis. Se pare nenoroc.  Neimpresionaţ i  de (Brassica oleracea capitata, familia Brassicaceae)
că primele dovezi despre cultivarea merelor au fost superstiţii, cercetătorii remarcă Pare un aliment obişnuit, dar anticii o preţuiau ca pe o 
descoperite în Orientul Mijlociu şi datează de acum patru proprietăţile sale laxative, diuretice, adevărată farmacie vegetală şi o foloseau cu succes pentru 
mii de ani. Succesul pe care l-au avut odată ce au fost aduse datorate apiolului şi miristicinului. prevenirea şi tratarea multor afecţiuni. Prietenă fidelă atât a 
în Europa a făcut ca recoltele să depăşească nesperat Pătrunjelul are un conţinut crescut de vitamina C. Se dietelor de recâştigare sau menţinere a siluetei, cât şi a 
aşteptările cultivatorilor. Se culegeau aşa de multe fructe la remarcă şi prin proprietăţile sale antialergice, după cum curelor de detoxifiere, varza are un conţinut caloric foarte 
un moment dat, încât în secolul al XVIII-lea Universitatea demonstrează un studiu publicat în Jurnal of Allergy and scăzut, însă un aport de vitamine crescut. Cercetări 
Yale le servea la fiecare masă. Deseori oraşele care nu Clinical Immunology.ştiinţifice arată că sucul obţinut din varza crudă a grăbit 
aveau destule fonduri plăteau profesorii în bunuri, iar (Apium graveolens, fam. Apiaceae)vindecarea ulcerului peptic, iar substanţa răspunzătoare de 
merele erau un procent însemnat din salariul lor… gustos. 

acest efect a fost denumită „vitamina U”. Graţie conţinutului Are o istorie lungă şi prestigioasă, pentru că a fost întâi 
Faima specială de care se bucură şi astăzi a pus în circulaţie bogat în săruri minerale şi clorofilă, folosită terapeutic şi abia apoi ca 
proverbul „Cine mănâncă un măr pe zi nu are nevoie de varza restabileşte echilibrul florei legumă cu gust săţios. Homer însuşi 
doctor”. Cercetări actuale dovedesc cât de adevărată este intestinale şi contribuie la creşterea o pomeneşte în Odiseea pentru 
afirmaţia. Merele sunt folositoare în cazuri de diaree şi numărului de hematii (în special varza calităţile sale vindecătoare. Ştiinţa 
constipaţie, previn bolile de inimă şi atacurile cerebrale. Mai albă). De aceea este recomandată în modernă se străduieşte de mult timp 
multe studii concluzionează că fibrele (pectina) ajută la astenii, îmbătrânire prematură şi  să descifreze secretele acestei 
controlul nivelului de zahăr din sânge. Astenie fizică şi demineralizări. p l an te , aduse ,  după  t oa te  
intelectuală, surmenaj, gută, ulcer gastric, obezitate, probabilităţile, în urmă cu mii de ani din îndepărtata Indie. (Brassica oleracea botrytis, insomnii sunt doar câteva dintre utilizările acestor fructe Este un reglator hormonal extraordinar, care intră în familia Brassicaceae)delicioase. concurenţă cu medicamentele de sinteză. Bogată în potasiu Mark Twain a spus: „Conopida nu este 

(Musa sapientum, familia Musaceae) şi sodiu, ţelina are proprietăţi diuretice speciale, totodată nimic altceva decât o varză cu studii 
Aţi rămas peste noapte în faţa calculatorului să încheiaţi un scade nivelul colesterolului şi contribuie la eliminarea superioare”. Într-adevăr, la academia 
proiect urgent? Studiile Institutului de Psihologie din Austria toxinelor. Forever Nature's 18 te scuteşte de timpul pe care legumelor, conopida este premiantă. 
arată că stresul datorat muncii în asalt duce la consumul ar trebui să îl acorzi preparării sucului de ţelină. Tabletele îţi Conţine potasiu, magneziu, calciu, 
unor enorme cantităţi de ciocolată sau a altor dulciuri sunt la îndemână oricând.mangan, fier, cupru, zinc, fosfor, vitaminele C, K, B , B , B , B . 1 2 3 6ispititoare. Din fericire cercetătorii ne dau şi o veste bună – (Cucurbita pepo, familia Ajută la eliminarea compuşilor toxici din organism, a căror 
putem să dezamorsăm senzaţia de foame pe care o Cucurbitaceae)prezenţă poate duce la deteriorarea celulelor şi, în cele din 
stârneşte stresul ţinând sub control nivelul de zahăr din Săraci în calorii, dar bogaţi în urmă, la apariţia bolilor grave. Nu conţine multe calorii şi 
sânge. Cum? Consumând alimente sănătoase, bogate în potasiu, folaţi şi vitamina A, dovleceii este săţioasă, de aceea este perfectă pentru curele de 
hidraţi de carbon. Bananele sunt mai conţin proteine, hidraţi de slăbire. 
perfecte pentru asemenea situaţii. carbon, fibre, calciu, fosfor, fier, (Daucus carota, familia Apiaceae)Banana este unul dintre cele mai sodiu, vitaminele B , B , C, niacină. 1 2Este un campion al legumelor care alcătuiesc regimurile cu sănătoase fructe. Combinaţia de 

Reprezintă un remediu  pentru diferite afecţiuni, printre care crudităţi. Binefacerile pe care le aduce sunt aproape vitamina A, B6, acid folic, vitamina 
parazitoze intestinale, probleme ale prostatei, etc. legendare. Probabil că şi vouă v-a spus mama în copilărie C, calciu, magneziu, fier şi zinc o 

(Sambucus nigra, familia Caprifoliaceae)că, mâncând morcovi, veţi avea o situează printre vedetele lumii 
În unele zone din ţară fructele de soc sunt folosite pentru privire strălucitoare şi ochi buni. Fără vegetale. Are în compoziţie şi triptofan, care în organism se 
prepararea siropurilor, vinului şi a dulceţurilor. Gustul e să ne mai complicăm cu storcătorul de transformă în serotonină, o substanţă despre care s-a 
minunat. Specialiştii remarcă şi conţinutul în antocianlegume şi fructe  avem acum la ine, ,demonstrat că are efect de îmbunătăţire a stării afective, de 

 zaharuri, vitamina C şi în special dispoziţie toate beneficiile sucului de aminoacizi, taninuri,relaxare, fiind utilă persoanelor care suferă de depresie.
vitamine din complexul B flavonoide, care posedă o serie de morcovi sintetizate în formula unică a , Datorită conţinutului ridicat în potasiu şi a conţinutului 

noului Forever Nature's 18. Morcovul proprietăţi biochimice şi farmacologice, cele mai scăzut de sare, bananele sunt ideale pentru cei care au 
este o sursă bogată de beta-caroten, importante fiind cele antioxidante şi imunologice. Un studiu probleme cu presiunea arterială, deoarece, conform unor 
transformat în vitamina A de către ficat, recent arată că sambucolul conţinut de fructele de soc studii efectuate de cercetători americani, reduc riscul de 
conţinând şi o cantitate importantă din vitaminele B, C şi K. prezintă efecte împotriva unor forme de virus aviar. Fructele creştere a presiunii arteriale şi de infarct şi normalizează 
La faima sa au contribuit deopotrivă proprietăţile nu pot fi consumate ca atare, deoarece provoacă greaţă, în bătăile inimii. De altfel, conform revistei The New England 
terapeutice de excepţie. Consumul regulat de morcovi special dacă sunt necoapte, şi au un efect puternic laxativ. Journal of Medicine, în cazul unui consumator perseverent 
îmbunătăţeşte sănătatea vederii şi a pielii,  stimulează De aceea, pentru a beneficia de proprietăţile valoroase ale de banane riscul de infarct scade cu 40%.
digestia, întăreşte imunitatea naturală, favorizează acestora, cercetătorii le-au inclus în compoziţia acestui nou Când suntem stresaţi, metabolismul se accelerează şi 
creşterea. produs. 
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Institutul Naţional de Cercetare a Cancerului a recomandat deopotrivă bărbaţilor, femeilor şi copiilor 
să consume în fiecare zi cel puţin cinci porţii de legume şi fructe. Sfatul este valabil pentru noi toţi, 
indiferent de ţara în care locuim. De antioxidanţi puternici avem cu toţii nevoie, pentru menţinerea 
sănătăţii şi încurajarea funcţiei imunitare greu încercate de bombardamentul cu E-uri alimentare, de 
poluare şi stresul secolului XXI. Forever Nature's 18 este o formulă inovatoare pentru viaţa modernă. 
Patru tablete pe zi asigură echivalentul substanţelor biologic active din cinci porţii de fructe şi legume. 
Strugurii, merele, afinele, socul, merişorul, zmeura, extractul din seminţe de struguri susţin capacitatea de apărare a organismului. Amestecul brevetat conţine şi rutozida, care se găseşte în 
portocale, grapefruit, lămâi, limete, precum şi varză, morcovi, conopidă, ţelină, fasole verde, kiwi, pătrunjel, prune, ardei gras, dovlecei. 
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ARDEIUL GRAS 

FASOLEA VERDE 

PRUNELE 

ZMEURA 
MERIŞOR 

A F I N E L E  

LIMETELE 

RUTOZIDA

STRUGURII 

KIWI 

(Capsicum istoria antică a Chinei, kiwi este unul riscuri serioase pentru sănătate, aşa 
dintre cele mai bogate fructe în că Forever ştie cum să îl eviţi şi în annuum, familia Solanaceae)
substanţe nutritive. Conţine cantităţi acelaşi timp să-ţi protejezi inima. În Reprezintă o excelentă sursă de 
însemnate de vitamină C şi, de loc de trei pahare de vin roşu zilnic v i tamina C şi  v i tamina A, 
asemenea, vitaminele E, B , B , A, poţi toasta cu suc de struguri negri, ant iox idan ţ i  puternic i  care  2 3

dar cum nu ai mereu timp să-l acizi organici, fibre, cupru, potasiu, cooperează pentru neutralizarea 
prepari, tabletele Forever Nature's 18 sunt cea mai rapidă, magneziu, calciu, fosfor, fier, seleniu, zinc. Cu toate acestea, radicalilor liberi dăunători organismului. Vitamina B6 şi 
eficientă şi la îndemână soluţie. Cercetările recente kiwi este sărac în calorii, fiind ideal pentru cei care doresc să acidul folic din ardeii graşi au efect benefic în cazurile de 
demonstrează prezenţa în coaja strugurilor a scadă în greutate. Conţine o enzimă specială, actinidina, arterioscleroză, diabet şi afecţiuni cardiace. Conţinutul 
resveratrolului, care menţine sănătatea sistemului care contribuie la asimilarea proteinelor. Este un puternic bogat în fibre ajută la normalizarea nivelului de colesterol - 
cardiovascular, împiedicând agregarea trombocitară, antioxidant, întăritor al sistemului imunitar, deosebit de un factor de risc în infarct şi atacuri cerebrale - şi la 
reglează metabolismul lipidic şi are proprietăţi eficient împotriva efectelor îmbătrânirii. Are efect tonic reducerea riscului de cancer de colon. Extractul de ardei 
antiîmbătrânire. asupra capilarelor şi protejează arterele împotriva depunerii gras are efecte demonstrate ştiinţific de anihilare a câtorva 

plăcilor de aterom. Fibrele de kiwi protejează împotriva tipuri de dureri cronice, având – totodată – un rol important Nu doar mustul lor a fost folosit în medicina populară, ci şi 
diabetului şi a bolilor de inimă. Cuprul din kiwi este vital în îmbunătăţirea digestiei. seminţele, dotate cu proprietăţi tămăduitoare deosebite. 
pentru creşterea copiilor, întărirea oaselor şi a dentiţiei, Extractul din seminţe de struguri reprezintă o sursă bogată (Phaseolus 
dezvoltarea cerebrală şi echilibrarea imunităţii. de proantocianine oligomere, componente puternic vulgaris, familia Fabaceae)

antioxidante (de douăzeci de ori mai puternic antioxidante (Prunus domestica, Originară din America Centrală, 
familia Rosaceae) decât vitamina C şi de cincizeci de ori mai puternice decât fasolea pare să fi fost descoperită 

vitamina E) care, pe lângă protejarea celulelor de efectul Bogate în glucide (fructoză), chiar şi în mormintele preistorice. Azi 
distrugător al radicalilor liberi, au şi proprietatea de a vitaminele A, B , B şi C, acizi nu se vorbeşte prea mult despre 1 2 

asigura o circulaţie sanguină sănătoasă, îmbunătăţind această legumă, însă numeroase studii arată proprietăţile organici, sodiu, potasiu, calciu, 
permeabilitatea capilarelor. Măresc rezistenţa şi hipoglicemiante ale acesteia. De aceea a fost poreclită fosfor, magneziu, fier, prunele 
integritatea ţesuturilor conjunctive (colagenul şi elastina), “mâncătorul de zahăr”. Doctorul James Anderson, de la prezintă proprietăţi remarcabile: 
întârzie procesul de îmbătrânire a pielii şi contribuie la Universitatea din Kentucky, afirmă că prin consumul zilnic al fortifică sistemul nervos, combat stările de oboseală, 
sănătatea vasculară. Îmbunătăţesc acuitatea mentală, unei cantităţi de circa un castron de fasole se ajunge la stimulează tranzitul intestinal, contribuie la eliminarea 
contribuind astfel la prevenirea senilităţii, ajută la scăderea valorii colesterolului în medie cu 19%. Aveţi timp toxinelor şi creşterea rezistenţei organismului. Iată de ce 
menţinerea sănătăţii sistemului cardiovascular, a ochilor… să fierbeţi zilnic această legumă? Dacă nu, puteţi lua zilnic acest fruct este recomandat în special astenicilor, 
iată doar câteva dintre proprietăţile de excepţie ale Forever Nature's 18 sportivilor, copiilor, persoanelor constipate. Sursă .
extractului din seminţe de struguri. importantă de fibre cu rol în scăderea nivelului de colesterol (Rubus chingii, familia Rosaceae)

(Vaccinium macrocarpon, familia Ericaceae)din sânge, prunele se află în topul listei valorilor CARO Un poem al naturii care seduce simţurile cu dulceaţa şi 
(capacitatea de absorbţie a radicalilor liberi). Componentele Majoritatea americanilor asociază merişorul cu sărbătorirea parfumul ei suav, zmeura este 
antioxidante din prune protejează împotriva efectului Zilei Recunoştinţei, deoarece atunci se consumă acest fruct extrem de nutritivă, plină de fibre şi 
distrugător al radicalilor liberi, prevenind, totodată, şi cu un gust special. Bogat în fibre şi bioflavonoide, merişorul resurse generoase de vitamina C. 
distrugerea grăsimilor. Deoarece membranele celulare şi conţine şi cantităţi importante de potasiu şi vitamina C. Conţine beta-caroten, acid elagic şi 
celulele creierului au în compoziţie o cantitate însemnată de Culoarea fructelor se datorează în principal antocianinelor, monoterpene, componente cu rol în 
grăsimi, este evidentă importanţa prevenirii distrugerii despre care cercetătorii europeni au demonstrat că inhibarea sintezei colesterolului, 
acestora. favorizează regenerarea pigmentului maculei şi ajută la can t i t ă ţ i  s emn i f i ca t i v e  de  

adaptarea ochilor la vederea ( V a c c i n i u m  antocianine cu proprietăţi antioxidante şi antiinflamatorii. 
nocturnă. Acizii prezenţi în merişor corymbosum, familia Ericaceae)Studiul efectului anticancerigen al acidului elagic constituie 
stimulează eliminarea bilei din Delicioase şi pline de savoare, subiectul mai multor cercetări. Zmeura este unul dintre cele 
colecist, prevenind stagnarea bilei, şi-au câştigat un loc de mai perisabile fructe, în mai puţin de 24 de ore se afinele 
care poate conduce la formarea de cinste şi în fitoterapia românească deteriorează, de aceea se păstrează greu. Vrem totuşi să ne 
calculi biliari. Merişorul este renumit (la noi în ţară creşte varietatea bucurăm de beneficiile pe care le aduce sănătăţii noastre, 
pentru efectul antiseptic pe care îl fără să ne mai preocupăm de conservarea sa? Forever Vaccinium myrtillus). Utilizate tradiţional în tratarea 
are asupra tractului urinar. Bogat în vitamină C, este o sursă dizenteriei şi diareei, în afecţiuni oculare şi urinare, afinele Nature's 18 are soluţia. 
naturală de picnogenol, un antioxidant puternic cu rol în sunt recomandate şi pentru valoarea lor nutritivă ridicată: (Citrus aurantifolia, familia Rutaceae)
menţinerea calităţii colagenului.conţin proteine, carbohidraţi, calciu, magneziu, fosfor, zinc. Limete este un termen care cuprinde mai multe tipuri de 

Conţinutul în sodiu şi grăsimi al fructelor este foarte scăzut. citrice hibride, rotunde, verzi sau 
Afinele reprezintă o sursă excelentă de vitamine A, C, de galbene. Fructul a ajuns în Europa în 
potasiu şi folaţi. Majoritatea acestor utilizări tradiţionale, timpul cruciadelor şi seamănă cu 
atât la noi, cât şi în alte ţări, au fost confirmate ştiinţific. binecunoscutele lămâi. Limetele fac 
Bogate în fibre, în special în pectine, cu rol în scăderea deliciul băuturilor răcoritoare, iar în 
nivelului de colesterol, afinele mai conţin şi acid elagic. Cele Mexic feliile apetisante însoţesc 
mai active componente din punct de vedere farmacologic chiar şi berea rece. Bucătăria arabă 
sunt însă, flavonoidele şi proantocianinele, pe care se foloseşte limete uscate pentru a da o savoare unică 
axează mai multe studii de ultimă oră. Flavonoidele mâncărurilor tradiţionale, iar în Florida plăcinta cu limete 
(antocianine şi flavonoli) reprezintă o clasă căreia este un desert nelipsit de pe masa de sărbătoare. În secolul 
cercetătorii îi acordă un interes deosebit, axându-se pe al XIX-lea, pentru prevenirea scorbutului, marinarii 
studiul proprietăţilor farmacologice variate, printre care consumau zilnic citrice, mai ales limete. Mai târziu, 
ce le  ant iox ida t ive , ant imicrob iene, potenţ ia l  cercetătorii au confirmat că această proprietate se 
anticarcinogenice şi cardioprotectoare. Dintre efectele datorează cantităţii mari de vitamină C conţinută de aceste 
demonstrate ale proantocianinelor, amintim: îmbunătăţirea fructe. 
permeabilităţii capilare, prevenirea agregării plachetare, 
relaxarea musculaturii netede, scăderea nivelului glicemiei 

Se găseşte în portocale, grapefruit, lămâi, limete. Este un 
şi, nu în ultimul rând, de „stabilizare” a colagenului- 

bioflavonoid cu proprietăţi antioxidante puternice, de 
proteină care se găseşte în cea mai mare cantitate în 

întărire a rezistenţei capilarelor şi antiinflamatorii. Acidul 
organism, responsabilă de menţinerea integrităţii 

ascorbic conţinut de mai multe fructe şi legume din 
tendoanelor, ligamentelor şi cartilajelor. Proprietatea 

compoziţia produsului face o echipă excelentă cu rutozida. Protecţie, prospeţime, longevitate, iată ce proantocianinelor de a capta radicalii liberi şi aceea de a 
Este implicat în stimularea respiraţiei celulare şi în sinteza concentrează acest amestec brevetat, această reduce riscul afecţiunilor cardiovasculare şi, totodată, de a 
de colagen, scade riscul de hemoragii prin reducerea echipă de campioni ai lumii vegetale. proteja tractul urinar împotriva infecţiilor sunt în curs de 
fragilităţii capilare. Rutozida protejează acidul ascorbic de 

cercetare. Mult succes şi delectare cotidiană cu oxidare, cele două componente potenţându-şi reciproc 
(Vitis vinifera, familia Vitaceae)efectele. Vitamina C poate grăbi vindecarea postoperatorie, Forever Nature's 18!

Savuroşi, hrănitori, irezistibili, strugurii au fost apreciaţi scade nivelul colesterolului din sânge, favorizează absorbţia 
dintotdeauna pentru virtuţile curative. Datorită conţinutului fierului şi, nu în ultimul rând, fortifică sistemul imunitar. 
mare de proantocianine, se crede că vinul roşu ar putea (Actinidia chinensis, familia Actinidiaceae)
preveni unele boli cronice ale sistemului cardiovascular, 

Originar din valea fluviului Yangzi şi la fel de misterios ca 
cum ar fi arterioscleroza. Totuşi, consumul de alcool implică 

Forever Nature's 18 este mai mult decât un produs 
remarcabil de ultimă oră. Este o soluţie care revoluţionează 
formula sănătăţii şi se potriveşte perfect vieţii noastre. 

De ce să consumăm Nature's 18?
reuneşte fructe şi legume foarte importante pentru o 
alimentaţie echilibrată, vegetale pe care nu le putem avea 
concomitent în casă; 
conservă factorii biologic activi din cele mai  
reprezentative fructe şi legume;
dacă am consuma fiecare dintre cele 18 fructe şi legume 
separat, am beneficia de proprietăţile fiecăruia în parte, 
dar consumându-le împreună beneficiem de efectul 
sinergic, mult mai mare decât suma efectelor individuale; 
este uşor de consumat şi de purtat asupra noastră în 
diverse situaţii;
sunt comprimate masticabile deosebit de gustoase, 
agreate deopotrivă  de copii şi de adulţi.

 

                   revoluţionează formula sănătăţii 

Dr. farm. Szocs Dóra, Director General
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tunci când este un moment al aniversărilor ne gândim cui să acordăm prioritate: 
statisticilor şi bilanţurilor despre ceea ce a fost, proiectelor sau sentimentelor? Anul 
acesta, când Forever Living Products România împlineşte opt ani de existenţă, am ales ca 
aceia care ne-au fost alături chiar de la început să ne împărtăşească gândurile şi 
sentimentele lor, iar înainte vă prezentăm, pe scurt, istoria acestor 8 ani în date şi cifre.

 – Forever România îşi deschide porţile în Bucureşti. Avem vânzări de 485 de baxuri lunar.
 – este inaugurat depozitul din Cluj, iar vânzările încep să crească, depăşind 1.000 de baxuri 

pe lună.
 – un nou depozit la Iaşi.

 – este inaugurat şi depozitul din Arad.
 – un nou depozit se deschide, de data aceasta la Constanţa. Vânzările depăşesc 2.000 de 

baxuri lunar.
 – Bucureştiul are un nou depozit, la Băneasa.
 – vânzări de peste 3.000 de baxuri; în numai câteva luni, depăşim deja 4.000 de baxuri.
 – vânzările ajung la 4.500 de baxuri.

 – marchează un moment important în istoria Forever România: Gregg Maughan, 
Vicepreşedintele companiei, ne face onoarea să fie alături de noi pentru a sărbători calificarea României 
la programul stimulativ Profit Sharing. Tot în prezenţa sa este inaugurat depozitul din Braşov.

 – am depăşit cifra de 8.000 de baxuri lunar.
În urcă pe scena Berlinului primii români câştigători ai cec-urilor Profit Sharing, iar ţara 
noastră primeşte cinstea de a fi gazda acestei mari întâlniri continentale în . Este un 
eveniment grandios, unic. O provocare pe care ne-am asumat-o cu toţii şi am dovedit Europei că 
România ştie ce înseamnă să munceşti cu devotament şi pasiune. I-am avut mereu alături pe Rex, 
Gregg, Dusty (Dumnezeu să-l odihnească în pace), Aidan-noul Vicepreşedinte pentru Europa, pe 
sponsorii noştri superiori: Gizella şi Marius Botiş, Krizsó Ágnes, Szabó József & Marika, Rolf Kipp. 
Sfaturile, încurajările şi încrederea lor ne-au călăuzit în toţi aceşti ani pe drumul către ceea ce am 
devenit astăzi.

– avem vânzări de 9.000 de baxuri.

Echipa României este din ce în ce mai motivată să se dezvolte, să trăiască spiritul şi stilul de viaţă 
Forever. 

Acum, la început de an, privim cu mândrie spre trecut şi cu deplină încredere spre viitor. Anul 2006 ne-a 
demonstrat că împreună suntem cei mai puternici. Astfel, Forever România se află pe locul al optulea 
din 120 de ţări şi pe locul al cincilea în clasamentul european. Voi aţi făcut posibilă scrierea minunatei 
istorii Forever România şi suntem convinşi că este doar începutul.

Fie ca tot ceea ce  visaţi să devină realitate alături de Forever!

La mulţi ani tuturor! 
La mulţi ani Forever Living Products România!

Ianuarie 1999
Iunie 1999

Septembrie 2000
Noiembrie 2000
Iulie 2001

August 2002
Ianuarie 2003
Ianuarie 2004
Mai 2004

Decembrie 2004
 februarie 2005 

februarie 2006

Noiembrie 2006 

Oricine poate începe, doar cei puternici 
perseverează 
1998 – colaborarea mea cu Forever a început din 
dorinţa de a oferi familiei mai multă sănătate. 
Colaboram în acelaşi timp şi cu o altă firmă MLM şi 
credeam atunci că pot să mă ocup de amândouă în 
paralel. În două săptămâni mi-am dat seama că 
este imposibil şi trebuie să iau o decizie. Eram 
nehotărâtă şi debusolată. Balanţa a înclinat către 
Forever. Am învăţat, în toţi aceşti ani, ce înseamnă 
expresia “Dăruieşte şi vei primi înmiit!”. Nu este 
vorba de bani sau de lucruri materiale. Dăruieşte 
celor de lângă tine timp, încredere, speranţă, 
încurajare, bucurie, dragoste! Dăruindu-le, te simţi 
mai puternic, mai împlinit. Acesta este Forever: 
încredere, credinţă, speranţă, dedicare, 
perseverenţă, dăruire, altruism, iubire. Forever 
modelează oameni şi schimbă destine. La nicio altă 
firmă, în nicio altă activitate nu m-aş fi simţit atât de 
bine şi sigur nu aş fi devenit persoana care sunt.
Fiecare dintre voi caută ceva ce poate găsi în 
Forever. Dar asta necesită timp şi răbdare, iar 
răsplata va fi peste aşteptări. Vreţi să ştiţi care a fost 
mesajul primit de mine la întâlnirea Forever din 
decembrie 1999?
“Oricine poate începe, doar cei puternici 
perseverează.”

Vă dorim tuturor să începeţi şi vă împliniţi toate 
visele alături de Forever!
Emilia & Petru Truşcă, Manageri
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Bine primeşti, bine oferi
Sentimentul de singurătate, 
acest  f lagel  a l  lumi i  
mode rne  opus  s tă r i i  
naturale  a omului, menit să 
trăiască între oameni şi 
pentru oameni, a fost 
s p u l b e r a t  î n  c a d r u l  
fenomenului  mondial 
Forever. Datorită acestuia 
ne vedem înconjuraţi acum 

de milioane de prieteni care trăiesc sănătos, încrezători 
în viitor, care gândesc ca noi. Dacă familia de sânge cu 
care te înţelegi mai bine sau mai rău, ţi-o stabilesc 
părinţii, iar prietenii ţi-i alegi, am descoperit acum că 
Forever a reuşit să ne ofere o nouă familie, mult mai 
mare şi în permanentă ascensiune, deoarece 
promovează BINELE. Bine primeşti, Bine trăieşti, Bine 
oferi cu dragoste şi cu Bine eşti din nou răsplătit.
OARE ASTA NU ÎNSEAMNĂ  IUBIREA DE CARE TOŢI 
AVEM NEVOIE?
Noi credem acum că apariţia Forever şi întâlnirea 
noastră cu acest minunat fenomen sunt binecuvântări 
pentru care nu trebuie decât să mulţumim Cerului.

Cu multă dragoste, 
Elisaveta si Alexandru Pocaznoi , Soaring Manageri

7foreverliving.com

Când visurile devin realitate 

Vreau să ofer şi 
altora această 
şansă
În urmă cu nouă ani am 
p r i m i t  i n f o r m a ţ i i  
preţioase despre o 
oportunitate care oferă 
oamenilor sănătate, 
bunăstare, apreciere, 
recunoaştere - într-un cuvânt, un nou stil de viaţă. Am 
acceptat oferta, fiindcă acestea erau valorile cele mai  
importante pentru noi. Deşi mulţi nu credeau în ea, noi 
am avut o viziune, am crezut că aceste valori vor fi 
îmbrăţişate de milioane de oameni. Ştiam cum va arăta 
această afacere peste ani. Visul nostru a devenit 
realitate, foarte mulţi au acceptat ajutorul oferit de noi, 
au avut încredere în noi şi şi-au realizat visele. Sunt 
foarte bucuroasă că am reuşit să schimbăm în bine 
viaţa a sute de oameni cinstiţi. Ţelul meu este să ofer în 
continuare această şansă extraordinară cât mai multor 
persoane, să muncesc împreună 
cu cei care acceptă mâna mea 
întinsă şi să-i călăuzesc pe drumul 
care duce la succes.
 
La mulţi ani Forever! 
Vajda Katalin
Soaring Manager

Priveşte spre cer, acolo 
este locul vulturilor 
Forever Living Products ne-a făcut să renaştem, 
descoperind cu uimire o lume nouă, diferită, 
fascinantă, o lume pe care o visam. Un univers cu un 
limbaj atât de special - sănătate, frumuseţe, 
prosperitate, dragoste, prietenie, ajutor, echipă, 
familie, vise împlinite - un univers care ne-a cucerit 
de la prima întâlnire! Privind în urmă, suntem la fel 
de uimiţi de ceea ce am trăit alături de Forever şi 
suntem recunoscători tuturor celor care ne-au 
acordat încrederea lor în această călătorie. Forever 
este mediul cel mai bun pentru a trăi, a iubi, a visa. 
Mulţumim lui Dumnezeu pentru că a creat şi ne-a 
descoperit această lume minunată care include resurse pentru sănătatea noastră şi oameni 
extraordinari ca Rex şi Gregg, Dóra şi Gábor, Maria Pop, familia Gizella şi Marius Botiş, toţi diamanţii 
din echipa noastră care sunt atât de minunaţi şi pentru care nu ne ajunge spaţiul să-i menţionăm 
cu extraordinarele lor calităţi. Însă dorim să-i felicităm în mod special pe cei care au avut realizări 
remarcabile, calificându-se la Super Raliurile din SUA, la Raliurile Europene, la programele 
stimulative de merit şi pe cei care au au fost (Ramona Vingan, Mircea & Dana 

Olariu, Marilena & Teodor Culişir, Lucica Tăbăcaru) sau vor 
fi anul următor în President's Club! 
Felicitări tuturor celor care faceţi viaţa celor din jur mai 
frumoasă, prin munca voastră! Felicitări şi pentru colegii 
din liniile parale, angajaţii Forever - pentru răbdarea, 
corectitudinea şi dragostea lor faţă de distribuitori - pentru 
că împreună putem face o lume mai bună. 
Să duci mesajul "Fii SĂNĂTOS şi PROSPER cu Forever 
Living!" este o mare onoare şi bucurie în acelaşi timp. Ce 
muncă minunată! Să nu oboseşti să împarţi SĂNĂTATE şi 
PROSPERITATE celor din jur, acesta este secretul! Viaţa cu 
Forever, este extraordinară. N-ai descoperit-o încă? Priveşte spre cer... Acolo 

este locul vulturilor... Îndrăzneşte să te ridici, să continui zborul, să transformi visele în realitate. 
Tuturor, LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE ŞI PROSPERITATE, şi haideţi să declarăm şi să contribuim 
efectiv ca anul 2007 să fie ANUL EXCELENŢEI pentru Forever ROMÂNIA!
 
Cu mult drag, 
Vera & Aurel Meşter 
Diamant Safir Manageri

Forever este unic, merită trăit
Incredibil! Au trecut deja 8 ani de când Forever 
Living Products a venit să ne ofere şansa de a trăi 
viaţa pe care cei mai mulţi dintre noi doar o 
vedeam în filme şi seriale de import. În aceşti 8 
ani, mii de oameni din România s-au alăturat 
celor care, în alte peste 120 de ţări, au decis 
pentru dreptul lor la fericire, pacea sufletească şi 
prosperitatea conferite de mulţumirea de a fi fost 
utili celor din jur. Putem vorbi astăzi de un adevărat „fenomen Forever“, care a transformat oameni 
obişnuiţi, crescuţi în mentalitatea de salariat („spune-mi ce am de făcut şi cu cât mă plăteşti”) în 
adevăraţi lideri capabili să-şi asume responsabilitatea de a conduce sute sau mii de oameni şi de a 
forma alţi conducători. Încrederea în companie, în produse şi, treptat, în propriile resurse au 
condus România în topul mondial Forever. În opoziţie cu cele mai multe statistici în care ne aflăm 
încă pe locuri codaşe, FLP România ocupă un extraordinar loc 8 la nivel mondial (din peste 120 de 
ţări!) şi un la fel de extraordinar loc 5 în topul european!
Acestea sunt de-acum fapte! Dar câţi dintre cei care am pornit la drum în 1998 credeam că ele vor 
fi realităţi atât de repede şi la o asemenea anvergură? Lucruri măreţe sunt posibile atunci când 
oameni încrezători şi determinaţi dau maximum din potenţialul cu care au fost înzestraţi. 
Produsele FLP şi Planul de Marketing pe care Rex Maughan ni le-a oferit ca instrumente de lucru au 
declanşat aceste energii şi acum avem, cum spuneam, fapte.
Ceea ce Forever Living Products a adus în viaţa familiei noastre este ceva unic şi care nu poate fi 
descris – trebuie trăit! Mulţi ani au trecut căutând o cale de a valorifica ceea ce ştiam că sunt 
darurile puse în noi. Forever ne-a oferit acea cale şi noi nu am făcut altceva decât să păşim pe ea. 
La fel au făcut mulţi alţii – la fel poţi face şi tu, cel care citeşti aceste rânduri, dacă erai în căutarea 
unei căi pentru o viaţă mai bună şi nu a unor scuze pentru a-ţi justifica prezentul! Fă din 2007 un an 
despre care să ai ce povesti în decembrie, la momentul bilanţurilor. Curaj şi succes!

Cu toată dragostea noastră,
Dana & Mircea Olariu – Soaring Manageri
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Spre exemplu, un meniu la restaurantele tip fast-
food conţine în jur de 900-1000 kcal... Te duci, îl 
consumi pe fugă şi nici nu îţi aminteşti că ai trecut 
pe acolo în graba zilnică, dar trebuie să realizezi că 
1000 kcal înseamnă jumătate din raţia necesară 
unui om obişnuit sedentar sau cu activitate fizică Iată în continuare câteva motive pe care să le ai în vedere atunci când dieta 
redusă (muncă de birou, spre exemplu). pentru siluetă pare să nu mai funcţioneze:
Dacă eşti decis să dai kilograme jos, trebuie să ştii exact cât şi ce mănânci. 
Începi prin a ţine un jurnal detaliat pe 3-7 zile (asta înainte de a începe cura şi 1. Nu faci suficient efort fizic
fără să îţi modifici obiceiurile alimentare) – calculează apoi caloriile şi vei Acesta este unul dintre aspectele pe care oamenii nu vor să le înţeleagă când 
avea o surpriză (neplăcută, din păcate). E timpul să reduci din numărul de vine vorba de slăbire: fără efort fizic, rezultatele sunt modeste, apar greu şi 
calorii, de preferat cu 500 kcal pe zi, astfel încât să îţi asiguri un deficit optim durează puţin. Ce tip de efort fizic este cel mai recomandat? O combinaţie de 
pentru a da jos 0,5 -1 kg pe săptămână.antrenament cardio de intensitate medie spre mare (alergare, bicicletă, înot) 

şi antrenament cu greutăţi.
Idee: Poţi să înlocuieşti masa de seară cu o porţie de Forever Lite.Trebuie să faci minim 3 antrenamente cardio pe săptămână a câte 30-60 de 

minute. Dacă eşti începător, ia-o uşor, intrând treptat în formă, dar dacă eşti 
avansat, poţi să te antrenezi cât de intens doreşti. O alegere bună este 3. Nu te odihneşti suficientantrenamentul cu intervale, variind intensitatea antrenamentului. Reţine! 

Conform studiilor cercetătorilor belgieni, se pare că Consumul caloric nu se limitează la durata antrenamentului, ci continuă şi 
există o legătură între numărul de ore pe care le dormi şi după (de exemplu, dacă ai ars 300 
riscul de a dezvolta obezitate. Privarea de somn kcal la antrenament, vei arde cel puţin 
afectează secreţia de cortizol, unul dintre hormonii încă 100 kcal în orele de după 
care intervin în reglarea apetitului. În final se ajunge la antrenament - se numeşte efectul 
accelerarea procesului de acumulare a grăsimii. caloric postefort).
Dacă urmăreşti să slăbeşti, este foarte important să-ţi Nu neglija antrenamentele de forţă. 
asiguri necesarul de somn. Oboseala te face mai Poţi face două antrenamente pe 
morocănos, nesociabil, te deprimă şi te face mai săptămână, lucrând tot corpul la 
iritabil. Încearcă să dormi cel puţin opt ore pe fiecare antrenament, sau trenul 
noapte şi să te culci seara la aceeaşi oră.inferior la primul antrenament şi 

trenul superior la al doilea. Antrenamentele de forţă te ajută să-ţi menţii masa 
Idee: Înainte de culcare bea o ceaşcă de Aloe Blossom Herbal Tea. Te va linişti musculară şi chiar să ţi-o dezvolţi, ceea ce este foarte important, ţinând cont 

 şi vei avea un somn profund.că în muşchi se metabolizează grăsimea.

Idee: Înainte de antrenament, consumă un baton Fast Break Energy Bar ca să 4. Eşti prea stresatai suficientă energie.
Stresul şi creşterea în greutate merg mână în mână. Stresul 
creşte constant producţia de cortizol, ceea ce induce o mărire a 

2. Mănânci prea mult apetitului şi în plus favorizează depunerea excesului de grăsime 
în regiunea abdominală. Sunt sigur că ştii că există o corelaţie Pare evident, cine nu îşi estimează cantitatea de 
directă între această dispoziţie a grăsimii şi apariţia unor boli ca calorii zilnice s-ar putea să aibă o surpriză 
diabetul, ateroscleroza, infarctul de miocard. neplăcută. Uneori avem impresia că nu am mâncat 

mai nimic într-o zi, dar un simplu calcul caloric ar 
Idee: Nu neglija aportul de vitamină C. Ia câte 2-3 tablete de releva o cantitate de calorii cu mult mai mare decât 
Absorbent-C pe zi.ne aşteptam.

Suntem mândri să vă anunţăm că echipa 
Forever Living Products s-a îmbogăţit cu un 
nou consultant pe probleme de nutriţie şi 
dietă. 
Este vorba despre dr. Şerban Damian,  
absolvent al Facultăţii de Medicină Generală 
din cadrul Universităţii de Medicină şi 
Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, 
specialist în acupunctură şi educator la 
naştere certificat Lamaze.
De-a lungul ani lor a acumulat o 
impresionantă experienţă ca şi consultant 
pe probleme de fitness, nutriţie, medicină,  
şi ca redactor pentru diferite reviste.  Autor a 
două cărţi de specialitate:„Stretching, 
secretul flexibilităţii” şi „SuperFit. Esenţialul 
în fitness şi culturism”, dr. Şerban Damian 
este, totodată, instructor de culturism şi fitness, dar şi maseur profesionist cu 
pregătire în masaj clasic, masaj shiatsu şi stretching. Şi totuşi, pe lângă 
atâtea reuşite profesionale, dr. Damian consideră că cea mai importantă 
realizare a sa este familia, care l-a sprijinit întotdeauna.

Zece piedici 
în calea  
scăderii 
în greutate
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Curele de slăbire sunt la mare modă. De ce? 
Simplu, pentru că rata obezităţii este în plină creştere. 
Deşi e mai simplu să previi, mulţi ajung să trateze atunci 
când este prea târziu. Important este totuşi că ajung 
să conştientizeze faptul că au o problemă de sănătate şi  
trebuie să ia măsuri. Aparent, a slăbi nu este mare filosofie, 
dar cine a ţinut măcar o dată în viaţa lui asemenea cură 
ştie că pe parcurs apar probleme nebănuite, 
dintre care cea mai dură şi neplăcută este lipsa progreselor.

Medicii ştiu de ce 
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acestea se numără unele anticoncepţionale, corticosteroizi orali, medicaţia 
antidiabetică, antipsihoticele.

Idee: Scrie-mi la adresa . În măsura în care pot, te voi 
ajuta sau te voi sfătui la ce specialist să mergi.

9. Eşti într-o fază de platou

Oricine ajunge la un moment dat să atingă o fază de platou, de stagnare în 
evoluţie. Pe măsură ce corpul se adaptează la antrenamente, devine mai 
eficient şi astfel cheltuiala calorică se reduce. Progresele încetinesc şi la un 
moment dat se opresc. Cauzele posibile ale platoului ar 
putea fi: repetarea aceluiaşi program de antrenament 5. Nu eşti consecvent în privinţa antrenamentelor şi 
(modifică unele părţi ale programului la 4-6 săptămâni); 

regimului alimentar consum caloric inadecvat (dacă organismul nu primeşte 
Dacă mersul la antrenamente este opţional şi cedezi prea uşor suficient “combustibil” pentru a susţine activitatea fizică, 
în faţa lenei sau a diverselor tentaţii, atunci scăderea în atunci e posibil ca scăderea în greutate să se oprească); 
greutate se va face cu greu sau nu va avea loc. Pentru ca supraantrenament.
antrenamentele să funcţioneze trebuie să le faci în mod 
regulat. În momentul când corpul se adaptează la efort, trebuie Idee: Ia calciu. Cercetătorii au dovedit că un aport 
să schimbi tipul de antrenament. Alege un program de suplimentar de calciu favorizează scăderea în greutate. FLP 
antrenament realist şi adaptat nevoilor personale. Nu-ţi îţi stă la dispoziţie cu Forever Calcium, din care trebuie să iei 
propune obiective greu de atins sau termene hazardate. 4 tablete pe zi.

Idee: Când nu ai chef de antrenament, fă un duş cu Aloe Bath Gelee. Efectul 
revigorant te va face să te gândeşti ce bine te simţi după o oră de mişcare. 10. Vrei să-ţi menţii  greutatea

De multe ori m-am lovit de această problemă. Primeam cereri de regimuri de 6. Strici totul în weekend
la persoane normoponderale sau chiar subponderale, dar care aveau o opinie 

Din punct de vedere psihologic, ai putea să-ţi oferi o mică complet greşită asupra greutăţii pe care ar fi trebuit să o aibă. Trebuie să fii cât 
trataţie în weekend, consumând din alimentele care îţi plac, se poate de realist. Modelele pe care revistele sau televiziunea le promovează 
dar care nu au ce căuta în cura de slăbire. Dacă în weekend nu se încadrează în modelele de sănătate stabilite de instituţiile medicale. 
cedezi tentaţiei şi mergi la “un grătar” unde mănânci douăzeci Trebuie să ţii cont şi de alt aspect: e posibil să te încadrezi din punct de vedere 
de mici şi bei cinci sticle de bere, atunci adio cură de slăbire. al indicelui de masă corporală la categoria normoponderalilor, însă te 
E ca şi cum ai face un pas înainte şi doi înapoi. Mănâncă puţin, deranjează faptul că muşchii nu se văd frumos sub piele sau ai zone cu 
de poftă (că doar oameni suntem...), însă nu te îndopa. De grăsime. În prima situaţie, sportul face diferenţa, fiindcă antrenamentul are 
asemenea, încearcă să fii activ în weekend, chiar dacă eşti capacitatea de a modifica compoziţia corpului. În a doua situaţie, o parte din 
după o săptămână grea. Mergi şi plimbă-te, ieşi la un tenis sau răspuns constă tot în sport, iar dacă nici acesta nu rezolvă problema, atunci 
fotbal, în loc să leneveşti în faţa televizorului. soluţia este să mergi la clinici de înfrumuseţare pentru a încerca tratamente 

locale sau în ultimă instanţă, să te adresezi unui serviciu de chirurgie estetică.
Idee: Ia Forever Garcinia Plus pe toată durata curei de slăbire. 
Îţi va reduce pofta de mâncare şi te va ajuta să arzi mai eficient caloriile. Idee: Până să recurgi la măsuri radicale, ai la îndemână programele oferite de 

Forever Living Products – Clean 9 şi Lifestyle 30, care te ajută să porneşti pe 
drumul către greutatea ideală şi corpul pe care îl visezi!7. Te grăbeşti să vezi rezultate

Specialiştii recomandă ca scăderea în greutate să fie de maxim 0,5-1 kg pe 
săptămână. Aminteşte-ţi că pentru a scădea 0,5 kg trebuie să creezi un 
deficit de 500 kcal în fiecare zi. Este destul de uşor să faci acest lucru, dacă 
înveţi să-ţi măsori consumul caloric al fiecărei mese. 
Lasă organismului timp să răspundă la modificări. Dacă te 
cântăreşti în fiecare zi, probabil că o să fii dezamăgit şi o să 
renunţi curând. Cel mai bine este să faci măsurători o dată la 
2 săptămâni, în condiţii similare (dimineaţa, înainte de 
masă, după ce ai fost la baie). Îmi aduc aminte că în urmă cu 
ceva timp m-a sunat o domnişoară căreia îi prescrisesem un 
regim de slăbire şi care mi-a reproşat foarte indignată că nu 
a obţinut nici un rezultat. După multe discuţii am avut 
inspiraţia să o întreb când a început să ţină regimul. Şi mi-a 
spus că în urmă cu trei zile… 

Idee: Gândeşte-te la albine, cu câtă răbdare adună polenul 
pentru a face miere. Ia şi tu zilnic câte 3 tablete de Forever 
Bee Pollen.

8. Ai o problemă medicală

Unele afecţiuni şi unele medicamente contribuie la creşterea în greutate. Una 
dintre aceste boli este disfuncţia tiroidiană. Deficienţa secreţiei de hormoni 
tiroidieni produce o scădere a ratei metabolice, ceea ce conduce la îngrăşare. 
Dacă metodele clasice de slăbire par să nu funcţioneze, mergi la un consult 
endocrinologic.
De asemenea, unele medicamente au ca efect secundar îngrăşarea. Printre 

office@foreverliving.ro

Întrebările legate de 
nutriţie şi dietă puteţi 
să i le adresaţi pe 
adresa de e-mail: 
office@foreverliving.ro, în 
atenţia Dr. Şerban 
Damian. Totodată, pe 
aceeaşi adresă de e-mail 
le puteţi adresa întrebările 
dumneavoastră legate de 
produse Dr. Clemenţa 
Dumitraşcu, Dr. Dan 
Noveanu şi Dr. Zenovia 
Mateescu (pentru probleme 
de cosmetică), cu menţiunea 
că acestea pot fi trimise şi 
la numărul de fax: 
021.222.89.24

Cu deosebită prietenie,
Dr. Şerban Damian
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Cum se întâmplă de obicei, existenţa 
m-a supus şi pe mine la încercări, 
unele mai uşoare, altele mai grele, 
printre care şi o problemă de sănătate: 
aciditate crescută la stomac. De trei ani 
căutam o rezolvare pentru această 
afecţiune până când, într-o după 

amiază de februarie, una dintre cunoştinţele mele m-a invitat la o prezentare 
Forever. După câteva zile de gândire m-am decis să încerc Aloe Vera Gel. 
După o săptămână şi jumătate de la această decizie, durerile s-au ameliorat 
considerabil şi am continuat să consum gelul. Mă simţeam extraordinar. Dar 
pe lângă starea de bine resimţită fizic mai era ceva. Simţeam un aer de 
libertate. După ce am participat la mai multe prezentări în calitate de invitat, 
am observat că în Forever toţi sunt fericiţi, sunt amabili şi zâmbesc 
încontinuu. „Oare mă aflu în altă lume? Aici oamenii nu sunt invidioşi?” mă 
întrebam. Totul era foarte tentant. Doream şi eu să trăiesc o astfel de viaţă, dar 
nu aveam curajul să accept provocarea. Am decis, totuşi, să merg la 
Bucureşti, la una dintre întâlnirile organizate de Forever, unde am avut şansa Dar tu, stimate colaborator, tu faci în fiecare zi ce îţi doreşti? Trăieşti cum 
să îl cunosc pe Rex Maughan, preşedintele companiei, aflat la prima sa vizită doreşti? Ai dori să schimbi ceva şi te întrebi dacă ţi se cuvine şi ţie libertatea? 
în România. Cuvintele sunt sărace pentru a descrie acel impuls, acel îndemn Noi ştim că da! Şi tu meriţi o viaţă mai bună! Această transformare are un preţ 
pe care l-am primit de la el, certitudinea că şi eu merit o viaţă mai bună, că pe care, dacă eşti dispus să-l plăteşti, îţi va schimba radical existenţa. Nu 
depinde doar de mine dacă voi trăi în continuare ca angajat sau voi deveni amâna luarea deciziei şi vei trăi ca un vultur.
liber ca pasărea cerului. Am decis să devin liber.

Balog Dávid & Ildikó, 
Cei din jur au privit decizia mea cu scepticism. Prietenii buni, rudele, colegii de 

Manageri
serviciu râdeau. Însă cei care au fost alături de mine m-au ajutat, m-au 
învăţat, m-au susţinut. Mulţumim liniei noastre superioare pentru ajutorul 
primit în schimbarea stilului nostru de viaţă: Mádly Susana, Kele Mónika, şi, 
desigur, sponsorului nostru, Kogler Horaţio. Aceşti oameni ne-au arătat că 
imposibilul se poate realiza şi ne ajută în continuare în dezvoltarea afacerii. 
Drumul a fost lung, dar a meritat. A trebuit să învăţăm multe lucruri, am avut 
probleme cu exprimarea corectă în limba română, în comunicarea eficientă 
cu oameni, dar am ştiut că totul se poate învăţa dacă ne dorim cu adevărat.  
Am ţinut multe prezentări, atât în prezenţa sponsorului, cât şi singuri. Fiecare 
NU sau DA pe care le-am primit ne-au stimulat să facem mai mult pentru a ne 
împlini ţelurile. Ne bucuram după fiecare NU primit deoarece ştiam că va 
urma şi un DA. Echipa s-a format şi am devenit Manageri. Sunt fructe care se 
coc încet, dar gustul lor este cu atât mai savuros. Aş mai dori să-i amintesc pe 
Managerii din echipă, Manuela Meţenti şi Stela Lazin, precum şi pe partenerii 
din echipa non-managerială, fără de care nu puteam realiza toate lucrurile 
minunate din care se alcătuieşte acum viaţa noastră. Le mulţumim tuturor.

E momentul ideal 
să trăieşti ca un vultur 

În 1999 aveam 25 de ani şi 

eram tatăl unui copil de un 

an şi jumătate. Puteam 

spune că am totul pentru a 

porni spre viitor cu dreptul: o 

soţie minunată, înţelegere, 

fericire şi, bineînţeles, pe fiul 

nostru. De la începutul 

căsătoriei doream să trăim o 

viaţă exemplară, evident, în 

măsura posibilităţilor, 

deoarece pentru un mecanic 

auto cu statutul de angajat 

multe lucruri rămân doar vise. 
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A fi în frunte reprezintă o 

mare împlinire, satisfacţie şi 

mândrie. Dar pe lângă toate 

acestea, a fi în frunte 

înseamnă multe ore de 

muncă, sacrificii şi dragoste 

faţă de oameni. Îi felicităm 

din tot sufletul pe cei mai 

buni distribuitori Forever ai 

anului 2006 şi le mulţumim 

pentru efortul pe care l-au 

depus, pentru perseverenţa şi 

determinarea cu care şi-au 

urmat visul. Le urăm să fie în 

continuare un exemplu şi să 

îşi urmeze visul cu aceeaşi 

credinţă nestrămutată, pentru 

că numai crezând putem 

realiza lucruri măreţe!

Cu 5 ani în urma, echipa Forever 

România se îmbogatea cu noi 

colegi. Ne bucuram ca îi avem 

de atunci aproape, ca putem 

conta mereu pe sprijinul si 

promptitudinea lor, pe spiritul lor 

de echipa. Va multumim, dragii 

nostri colegi, pentru acesti 5 ani 

de dinamism si loialitate!

Cu 5 ani în urmă, Forever m-a primit cu braţele deschise şi mi-a dăruit clipe de neuitat. 
Mulţumesc pentru această oportunitate minunată şi pentru faptul că pot lucra cu 

Atunci când faci un lucru cu plăcere, ai impresia că timpul trece foarte repede. Atât de oameni deosebiţi, care m-au ajutat să-mi împlinesc visurile. 
Cătălin Mihai Macsim, Iaşirepede au trecut pentru mine cei 5 ani alături de Forever. A fost şi este o plăcere să 

lucrez într-un astfel de colectiv şi mă bucur că, acum cinci ani, am avut şansa să devin 
parte a echipei Forever. În viaţa fiecărui om există un aşa-numit “moment de cotitură”. Pentru mine, acest 
Emilia Moga, Sediul Central, Bucureşti moment s-a petrecut în anul 2001, când am devenit parte a echipei Forever. Au trecut 

de atunci cinci ani, cu provocări, dorinţe şi împliniri, pentru care sunt recunoscător.
Silviu Tamaş, Bucureşti, BăneasaCei 5 ani FOREVER  pe care-i privesc în urmă, experienţele, relaţiile cu oamenii, 

succesele sau insuccesele m-au ajutat să înţeleg că nu poţi fi puternic fără să fii 
vulnerabil şi sensibil şi că viaţa  nu este o repetiţie, ci este un act final. Orice provocare acceptată în viaţă înseamnă o şansă de a învăţa ceva nou. Forever a 
Şi încă sunt pe acest drum cu atitudine, consecvenţă, speranţă şi mulţumiri pentru fost, şi pentru mine, cu cinci ani în urmă, o astfel de şansă. Am acceptat provocarea şi 
încrederea pe care mi-au acordat-o şefii mei, Dóra şi Gábor Szocs, Directori Generali consider că au fost cinci ani în care am descoperit că a lucra cu şi pentru oameni te 
Forever Romania. stimulează să îţi depăşeşti limitele.
Laura Buturcă, Iaşi Alexandru Constantin,  Sediul Central, Bucureşti

8. 
Senior Manageri

Ramona & Dorin Vingan, 9. Constantin & Tania Popa, 
Soaring Manageri

10. Marilena & Teodor Culişir, 
Soaring Manageri

Cei mai buni dintre cei buni

Visuri împlinite

Emilia Laura Max Silviu Alex

5 colegi de 5

4. 
Senior Manager

Szabó Éva, 5. Vajda Katalin, 
Soaring Manager

6. Mircea & Dana Olariu, 
Soaring Manageri

7. Alexandru  Elisaveta
Soaring Manageri

 &  Pocaznoi, 

1. Aurel & Veronica Meşter, 
Diamant Safir Manageri

2. Maria Pop, 
Soaring Manager

3. Daniel Camelia
Soaring Manageri

 &  Dincuţă, 



Iată cele mai importante zece motive pentru care 
doreşti să ai Aloe2Go la îndemână:

Foamea din timpul zilei. Imaginează-ţi că te afli la birou şi vrei Întreţinerea zilnică a pielii. Aloe vera îţi asigură o rezervă de 
să ai la dispoziţie ceva săţios care te pregăteşte pentru substanţe care sprijină şi menţin celulele sănătoase. Folosind 
următoarea întâlnire. Aloe2Go îţi oferă explozia de energie de compuşii nutritivi ai gelului de Aloe vera şi proprietăţile puternic 

care ai nevoie, prin aportul de carbohidraţi complecşi. Studiile indică faptul că antioxidante ale rodiei şi mangostanului, ne asigurăm protecţia pielii 
o gustare care asigură carbohidraţi complecşi (în comparaţie cu mâncărurile împotriva semnelor îmbătrânirii.
bogate în zaharuri rafinate) poate reda organismului starea de bine. Aloe2Go 
te poate ajuta să-ţi sporeşti nivelul de energie în mod natural şi, în acelaşi Ingredientele nutritive. Aloe Vera Gel, rodia, mangostanul şi 
timp, să-ţi menţii  silueta. toate celelalte fructe exotice care compun Aloe2Go sunt  delicios 

de hrănitoare. Aloe Vera Gel conţine vitaminele C, A, E, B precum şi 
Gustul delicios. Combinând aroma dulce şi revigorantă a zinc, calciu, cupru, magneziu, mangan, fosfor, fier şi substanţe complexe ca 
mangostanului (ridicat la rangul de rege al fructelor datorită unei acidul elagic, polifenoli, xantone, antocianidine. Rodia a fost cotată drept unul 
savori extraordinare) cu fineţea reconfortantă a rodiei, vei dintre fructele cu cel mai ridicat conţinut de antioxidanţi, iar mangostanul 

experimenta un gust atât de minunat, încât nu-l poţi asemăna cu nimic reprezintă una dintre cele mai bogate surse de xantone (fitonutrienţi benefici 
altceva. pentru sistemul imunitar).

Reîntinerirea naturală. Bagă mâna în buzunar şi scoate un Antiinflamator şi antidureros natural. Aloe vera este legendară 
pliculeţ de Aloe2Go. O să simţi puterile sale regeneratoare cu pentru proprietăţile sale antiinflamatorii. Conţine douăsprezece 
fiecare înghiţitură. Aloe vera sprijină refacerea pielii prin sporirea substanţe naturale despre care s-a demonstrat că alină durerile 

numărului de fibroblaste, refacere din profunzime spre suprafaţă, stimularea fără efecte secundare. Rodia, zmeura, murele şi afinele au, de asemenea, 
sistemului imunitar local, hidratare şi catifelare datorită acidului hialuronic. efecte antiinflamatorii prin conţinutul de antocianidine (acestea sunt 
Abilitatea de a impulsiona întinerirea celulelor mature şi de a le ajuta pe cele substanţele cu acţiune antiinflamatorie şi de „stabilizare” a colagenului 
noi să se dezvolte reprezintă numai unul dintre motivele pentru care Aloe vera prezent în toate ţesuturile, responsabil de menţinerea integrităţii ligamentelor 
este denumită şi „planta miracol”. În fiecare zi, celulele noastre sunt atacate. şi cartilajelor). Studiile au indicat, de asemenea, că Aloe vera ajută la o bună 
De ce să nu le încurajezi să se împrospăteze prin puterea aloei şi prin mobilitate a muşchilor şi a articulaţiilor. Fructul de mangostan a fost în mod 
proprietăţile imunostimulatoare ale rodiei şi mangostanului? tradiţional folosit de secole ca un suport mental pozitiv. Ca parte a unui 

program de întreţinere, beţi câte un pliculeţ de Aloe2Go în fiecare zi şi veţi fi 
pregătiţi pentru următoarea încercare a vieţii.

Digestia sănătoasă. Datorită enzimelor pe care le conţine, Aloe 
Vera Gel are proprietăţi detoxifiante. Datorită conţinutul de 
polifenoli din rodie, mangostan şi celelalte fructe,  Aloe2Go ajută la 

menţinerea unui tract digestiv puternic şi sănătos. Consumul de Aloe2Go 
sprijină buna funcţionare a intestinului şi  menţinere un nivel corespunzător 
de „bacterii bune”, contribuind astfel la sănătatea tractului digestiv.  
Asimilarea de nutrienţi este indispensabilă pentru menţinerea sănătăţii 
celulare.
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Stil de viaţă 

De ce ne place
Forever Aloe2Go

Apreciezi avantajele pe care ţi le oferă 
Aloe Vera Gel, precum şi gustul dulce 
şi binefacerile ORAC din Pomesteen Power.
Forever Living Products a concentrat 
ce este mai bun din aceste
două produse într-unul nou, 
uşor de consumat datorită ambalajului 
practic, ce conţine porţia pentru o zi. 
Forever Aloe2Go se poate bea oricând,
oriunde: la birou, pe drum, în maşină, pe fugă.
Nu trebuie decât să iei un pacheţel, 
sa-l desfaci şi să te bucuri 
de calităţile nutritive ale 
celor două băuturi delicioase.
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Sprijin pentru sistemul cardiovascular.  Rodia este 
recunoscută în multe culturi ca planta longevităţii. Sucul de rodie 
are proprietăţi antioxidante puternice, eficiente în menţinerea 

funcţiei cardiovasculare. Unele studii au indicat că antioxidanţii puternici 
din rodie şi Aloe vera ajută arterele prin reducerea stresului oxidativ. 
Mangostanul prezintă, de asemenea, un conţinut unic de xantone şi alţi 
fitonutrienţi, benefici sistemului cardiovascular.

Puternic cocktail antioxidant şi stimulent al sistemului 
imunitar. Sistemul tău imunitar nu va şti ce îl stimulează să fie în 
formă, dar tu vei cunoaşte secretul! Este de notorietate faptul că 

rodia conţine mai mulţi antioxidanţi decât afinele, ceaiul verde sau vinul. 
Dintre toate fructele, mangostanul prezintă cea mai mare cantitate de 
xantone. Unele studii au scos la iveală că xantonele sunt chiar mai eficiente 
decât vitaminele C şi E pentru regenerarea sistemului imunitar. Aloe Vera 
Gel sprijină în mod natural sistemul imunitar, datorită conţinutului crescut 
de polizaharide şi al altor substanţe naturale. Pentru că ştii toate acestea, 
vei dori cu siguranţă ca rezerva de Aloe2Go să nu se epuizeze niciodată.

Confortul fără compromis. Aloe2Go îţi oferă sprijinul de care ai 
nevoie în ritmul trepidant al vieţii. Te poţi bucura în fiecare zi, 
dintr-un singur pliculeţ, de puterea legendară a „miracolului 

aloe”, de abundenta rezervă de fitonutrienţi din rodie şi mangostan, de o 
combinaţie de fructe bogate în antioxidanţi puternici şi extracte de zmeură, 
mure, afine şi struguri. Organismul tău doreşte să se bucure de o rezervă 
nesfârşită de hrană delicioasă şi hrănitoare, totul într-un singur pliculeţ. 

              Aloe2Go este cadoul pe care ţi-l faci zilnic. Felicitări!

Forever Pomesteen Power
este o băutură nutritivă cu aromă exotică, un amestec unic de 
fructe: rodie, pere, mangostan, zmeură,mure, afine şi extract din 
seminţe de struguri;
toate aceste ingrediente conţin antioxidanţi foarte puternici, care 
previn deteriorarea celulelor şi echilibrează sistemul imunitar.

foreverliving.com

Gelul de Aloe vera
are proprietăţi detoxifiante remarcabile;
susţine buna funcţionare a sistemului digestiv;
favorizează absorbţia proteinelor;
oferă suport natural sistemului imunitar;
consumat în mod regulat, ne oferă posibilitatea de a 
prelua şi a menţine controlul asupra greutăţii 
corporale;
conţine substanţe care contribuie la menţinerea 

sănătăţii pielii, stimulând regenerarea celulară;
conţine minerale esenţiale pentru buna funcţionare a organismului: 
calciu, sodiu, fier, potasiu, crom, magneziu, mangan, cupru, zinc;
datorită vitaminelor pe care le conţine, contribuie la întărirea capacităţii 
organismului de a lupta împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi;
conţine 12 substanţe ale căror efecte antiinflamatorii au fost 
demonstrate ştiinţific;
conţine toţi cei 8 aminoacizi esenţiali pe care organismul nu-i poate 
sintetiza.
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Produsele Forever nu sunt medicamente, 

deoarece nu au fost concepute pentru a fi 

utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic 

sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. 

Pentru orice problemă de ordin medical 

se impune consult efectuat de medicul de familie.

Bucuraţi-vă zilnic 

de proprietăţile detoxifiante 

şi antioxidante ale acestor 

două băuturi nutritive, 

consumând Aloe2Go!

Bucuraţi-vă zilnic 

de proprietăţile detoxifiante 

şi antioxidante ale acestor 

două băuturi nutritive, 

consumând Aloe2Go!



Povestea mea seamănă cu cea a milioanelor de oameni supraponderali din lume. Toată viaţa am luptat 
cu kilogramele, folosind tot felul de cure de slăbire, care mai de care mai „miraculoase”. Aşa am ajuns 
chiar şi la înfometare drastică. Dar la un moment dat, pe lângă kilogramele dispărute, au dispărut şi 
depozitele mele de minerale şi vitamine. Au început să apară tot felul de probleme de sănătate, am 
întrerupt aceste “cure-minune” de slăbire, iar kilogramele au revenit triplu. Mi-am pierdut curajul şi 
încrederea că voi putea să mai scap vreodată de surplusul de greutate.

Odată cu lansarea programelor Clean 9 şi Lifestyle 30, parcă mi-a revenit speranţa. În urmă cu un an le-
am şi achiziţionat, dar atât. Întotdeauna am găsit un „motiv” pentru a amâna începerea curei de slăbire. 
Colegele m-au întrebat de nenumărate ori: „Pe când te vedem suplă?”. Atunci eram doar la nivelul de 
Asistent Manager şi am răspuns foarte comod: „Când voi fi Manager!” 
Soarta a fost darnică cu mine şi am devenit Manager înainte de a apuca să urmez programul de 
detoxifiere şi control al greutăţii. Dar când participam la pregătirea pentru întâlnirea 
Managerilor din septembrie 2006 la Sovata, am aflat cu bucurie despre lansarea 
competiţiei Clean & Lean. Nu am uitat de promisiunea făcută colegelor mele şi mi-am 
spus în sinea mea: „E timpul să fiu suplă măcar la nivelul de Senior Manager!”

La acest concurs s-au înscris peste cincizeci de manageri, ceea ce m-a ambiţionat şi 
am ştiut din start că este timpul să-mi respect promisiunea, atât faţă de colegele mele, 
cât şi faţă de mine însămi. Nu ştiam câte kilograme am, cântarul electronic de la 
Sovata m-a şocat când a arătat 110,1 kg. Eram conştientă că nu-mi va fi uşor să 
slăbesc cel puţin 40 kg, dar motivaţia a fost mult prea puternică: trebuia să scap de 
kilogramele în plus, care-mi făceau doar probleme de sănătate, şi – în plus - îmi 
doream atât de mult un laptop. Am luat decizia să fac tot ceea ce depindea de mine 
pentru a atinge aceste două obiective. În data de 25 noiembrie 2006 am fost la 
Bucureşti, la acel extraordinar SUCCESS DAY, pe care n-am să-l uit niciodată. Puţini au 
fost cei care au crezut în şansa mea, dar am reuşit cu ajutorul bunului Dumnezeu şi al 
minunatelor produse Forever, în care am avut o încredere de neclintit!

Mulţumesc din tot sufletul Managerilor Generali, Dr. Szőcs Gábor şi Dr. Szőcs Dóra, şi 
companiei Forever Living Products, pentru organizarea acestui minunat concurs. 
Iniţial, am crezut că-mi va fi mult mai greu să scap de cele 14,1 kg, cu care am reuşit 
să obţin locul I la categoria FEMEI. Până astăzi, când scriu aceste rânduri, am reuşit să 
scap de un surplus de 17,1 kg.

Pentru mine programul Clean & Lean nu s-a terminat, voi continua până ce voi ajunge 
la greutatea optimă, şi o voi menţine toată viaţa. Am citit undeva că: „Dacă ai primit de 
la viaţă lămâi, prepară-ţi citronadă!”

Deci, dragi prieteni, cei care încă sunteţi în situaţia în care am fost eu, copiaţi-mă! 
Aveţi curaj şi încredere! Dacă eu am putut şi pot în continuare, şi voi veţi reuşi!
Vă invit să savurăm împreună citronadele noastre!
Doamne, ce bune sunt!
 
Cu mult respect,
Elisabeta Cucicea, Manager

14 ianuarie 2007 ,  Nr. 93

Concursul cu mine însămi 
continuă 

-17-17

Concursul Clean + Lean,
un imbold şi o motivaţie 
puternică pentru a scăpa 
de surplusul de kilograme

Întâlnirea Managerilor de la Sovata a lansat provocarea Clean + Lean pentru un stil de viaţă sănătos. 
Elisabeta Cucicea şi dr. Gabriel Larion, Manageri, sunt marii câştigători ai acestei competiţii. Ei au 
fost premiaţi pentru perseverenţa şi pentru dorinţa de a avea o viaţă sănătoasă în cadrul întâlnirii 
Success Day, din 25 noiembrie, cu câte un laptop de ultimă generaţie.Îi felicităm din suflet şi le urăm să 
fie în continuare la fel de perseverenţi şi devotaţi stilului de viaţă sănătos!

Iată ce declară fericiţii câştigători ai acestui concurs:



foreverliving.com

Simţi uneori încă din zori că ziua care începe 
va aduce ceva nou în viaţa ta. Aşa a fost pentru 
mine dimineaţa de 2 septembrie 2006. Eram 
la Sovata, împreună cu familia, la întâlnirea 
anuală a Managerilor Forever. Ne era perfect. 
Cu o zi înainte participasem la o serbare în aer 
liber, finalizată cu un meci „dur” de fotbal. Dur Ar trebui să faceţi un calcul şi să vedeţi cum staţi cu greutatea. Puneţi într-un 
pentru că mulţi dintre noi avem o vârstă, iar rucsac echivalentul surplusului ponderal şi căraţi-l câteva ore, în timp ce vă 
conformaţia fizică ne cam incomoda la faceţi programul cotidian. Veţi afla atunci la ce efort vă supuneţi inima. Şi apoi 
alergat. Arătam „splendid” cu cele 122 de poate veţi acţiona cu hotărâre pentru a scăpa de kilogramele în plus. În acest 
kilograme, proprietate personală. Singurii sens, pot să vă dau câteva sfaturi:

 care puteau să-mi ameninţe fotoliul de lider 
Folosiţi, pe lângă programele Clean 9 şi Lifestyle 30, şi alte suplimente erau doctorul Culişir şi Szabó József, dar se 
nutritive Forever: Arctic-Sea, Garlic-Thyme, Multi-Maca.Toate vă aflau oricum la distanţă relaxată în urma mea. 
pregătesc organismul pentru a face cât mai bine faţă efortului fizic.La finalul meciului, nimeni nu mai ţinea minte 
Dacă ţ ă ţ , folosiţi ş ă ţ ş ă ţuiseră  nu ave i timp s  alerga i în aer liber , ca i mine, o bicicletscorul, to i erau bucuro i c  supravie  

efortului depus. ergonomică.
În ziua aceea, pe când eram în autocar, în Reduceţi grăsimile, prăjelile şi dulciurile concentrate.
drum spre Salina Praid, Managerii Generali Consumaţi carne slabă: pasăre, peşte sau vită, legume şi fructe proaspete.

Forever România, Dr. Dóra si Dr. Gábor Szőcs, au avut o idee mai mult decât Beţi cel puţin 2 litri de lichid pe zi. V-aş recomanda Aloe Blossom Herbal 
interesantă: ”Dacă tot promovăm prin produsele noastre un stil de viaţă Tea. Are un gust deosebit!
sănătos, poate că ar trebui să demonstrăm şi noi că putem să-l urmăm şi să Nu intraţi în panică dacă, în ciuda eforului depus, aveţi perioade de 
devenim exemple pentru echipele noastre”. Toţi au fost entuziasmaţi de stagnare. Este perfect normal.
concursul lansat, mai ales că s-a anunţat şi marele premiu pentru Managerul Când veţi slăbi suficient, fiţi siguri că echipa vă va urma.
care va slăbi cel mai mult, raportat la greutatea iniţială: un laptop atât de util 
pentru afacerea Forever. Seara, la fel ca la marile competiţii sportive, a avut 

Acum vă las, mă aşteaptă bicicleta. Programul pe care l-am ales continuă. 
loc ceremonia „cântarului oficial”. S-a făcut o coadă lungă formată din circa 

Sau, după cum spunea Rex în finalul filmului realizat cu ocazia împlinirii a 25 
50 de manageri, femei şi bărbaţi, cu toţii în costume de baie. Când am apărut, 

de ani de la înfiinţarea Forever: „Staţi aproape de noi, vă asigur că ne aşteaptă în sală s-a auzit un oftat. Toţi s-au temut pentru integritatea cântarului, dar 
o călătorie remarcabilă!”acesta m-a suportat cu stoicism. 122 kg! 

A doua zi, la plecare, am primit din partea Dorei si a lui Gabor o „porţie” 
La mulţi ani şi la mai puţine kilograme cu Clean & Lean! sănătoasă de umor - nişte colaci specifici zonei pe care scria: ”Azi mai puteţi 
Dr. Gabriel Larion, Manager mânca, de mâine sunteţi în competiţia Clean & Lean!”. Am râs în sinea mea, 

ştiind ce mă aşteaptă.
Sunt zodia Scorpionului, de aceea poate că sunt mai perseverent şi mai 
îndărătnic. Am acceptat această provocare nu pentru a câştiga laptopul pus în 
joc, ci în primul rând pentru a-mi demonstra că sunt în stare. Am avut aliaţi 
preţioşi în această aventură: fantasticele produse din pachetul Clean & Lean, 
sprijinul familiei care m-a înţeles şi, nu în ultimul rând, bicicleta mea 
medicinală.
Am respectat zi de zi indicaţiile din broşurile Clean 9 şi Lifestyle 30 şi am făcut 
multă mişcare, uneori pedalam chiar 60 de minute pe zi. Kilogramele au 
început să se topească rapid, hainele îmi erau tot mai largi, iar pofta de viaţă 
creştea. Mă mişcam uşor, cum nu o mai făcusem de peste 15 ani. La un 
moment dat, bicicleta nu a mai rezistat efortului depus şi a cedat „psihic” (s-a 
rupt), aşa că a trebuit să mai cumpăr una. Doar aşa am reuşit să slăbesc, de 
pe 4 septembrie până pe 25 noiembrie, 26,5 kg - o cifră la care, sincer să fiu, 
nu m-am aşteptat. 

„Pe 25 noiembrie am urcat pe scena Sălii 
Palatului la Success Day şi am fost premiat cu 
un laptop. Am luat cu mine şi doi rucsaci 
Forever, fiecare în greutate de 13 kg, în total 26 
de kg. De abia când i-am cărat mi-am dat 
seama ce povară am dus în spate atâţia ani şi 
mi-am jurat să nu mai ajung niciodată să 
depăşesc ceea ce este normal şi sănătos, ceea 
ce vă doresc tuturor, dragi cititori!“

15

Cum am câştigat un laptop 
de… 26 de kg

Provocarea Clean + Lean
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Campanie de suflet

Dragi distribuitori, vă mulţumim din suflet pentru toate jucăriile şi podoabele de pom. Lucrez la 
Forever de numai trei luni iar această campanie a însemnat pentru mine prima provocare. Am pornit la 
drum temătoare pentru că nu cunoşteam spiritul Forever însă, până la final, mi-am dat seama că am de-
a face cu oameni de o calitate morală deosebită, cu oameni ale căror suflete sunt mai mult decât 
generoase, cu oameni care, atunci când se unesc, devin o forţă. Vă mulţumesc! Datorită dumneavoastră 
această iniţiativă a fost un succes, datorită dumneavoastră i-am văzut pe copiii din orfelinat zâmbind, datorită dumneavoastră speranţele lor au prins din nou 
viaţă. Peste 80 de copii au simţit că sunteţi alături de ei şi că vă pasă. Sunteţi o familie minunată şi vă mulţumesc pentru că m-aţi primit şi pe mine în ea. 
Cu recunoştinţă,
Alexandra Rotărescu, 
Departament Marketing Un zâmbet pentru chipuri împietrite

De Crăciun toată lumea, cu mic cu mare, se pregăteşte să 
întâmpine Naşterea Domnului. Dar într-un loc de la marginea 
Bucureştiului, acolo unde zâmbetul a dispărut se află un adăpost 
pentru copiii maltrataţi psihic şi fizic. 
La propunerea conducerii Forever Living Products, a Managerilor 
Generali dr. Dóra şi Gábor Szocs, de a bucura şi lumina feţele 
micuţilor, am lansat chemarea către elevii clasei a II-a de la 
Şcoala nr. 129 „Elena Farago“, sector 4, Bucureşti, unde sunt 
învăţătoare, sub deviza „Un copil – o jucărie, un zâmbet – o 
bucurie!“
Copiii au răspuns acestei chemări şi cu multă iubire şi-au dăruit 
jucăriile, globuleţele ba chiar şi un brad, confecţionând din hârtie 
lănţişoare pentru a-l împodobi.
Fiţi buni, dragii noştri!
Şi nu uitaţi: „Un zâmbet durează un moment, dar valorează o 
veşnicie!“
A dumneavoastră – mereu cu zâmbetul pe buze, din marea 
familie a Managerilor Valentin şi Sonia Florescu,  Antoaneta 
Spulber – Supervizor.  
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Luni 12-20, mar]i-vineri 9-17
Bucure[ti: • Bd. Aviatorilor 3, cod 011852; Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 

   0744 674 289 Fax: 021 222 89 24
• {os Bucure[ti-Ploie[ti 24-28, bl. 13-1, cod 013694; 
   Tel: 021 233 3561, Fax: 021 233 3562  

Cluj: • Str. Bistri]ei nr. 16, cod 400430; Tel: 0264 - 418.765 , Fax: 0264 - 418.762  
Ia[i: • Stradela Silvestru nr. 1, cod 700012; Tel: 0232 - 219.920, Fax:0232 - 276.591  
Arad: • Mic\laca, bl. 301, sc. D, parter , cod 310295; Tel: 0257 - 368.212, Fax: 0257 - 259.049  
Constan]a: • Str. C\l\ra[i nr. 11, cod 900590; Tel: 0241 - 520.242, Fax: 0241 - 520.243  
Bra[ov: • Str. Lung\ nr. 130, cod  500059; Tel/Fax: 0268 - 473.233

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

Programul şi adresele depozitelor Forever România 

1. Pentru cei care vireazã contravaloarea produselor 
    prin bancã (Ordin de platã) contul este:
    RO74BRDE450SV01018054500

2. Cei care ne expediazã facturi de bonus, trebuie sã 
    completeze la datele bãncii FLP urmãtorul cont:
    RO16BRDE450SV01007574500

3. Pentru cei care vireazã contravaloarea 
    produselor  prin trezorerie, contul este:
    RO96TREZ7005069XXX001347

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

Conturile IBAN ale Forever Living Products:
Prin SMS la urmãtorul numãr de telefon: 
0745 072 689. 
Poţi folosi orice tip de telefon mobil, 
conectat la oricare dintre furnizorii de 
telefonie mobilã din România (cu excepţia 
reţelei Zapp). 
Structura SMS-ului: user parola 
(user=ultimele 6 cifre ale codului FLP; 
parola=parola distribuitorului, parola iniþialã 
este identicã cu valoarea user. User-ul ºi 
parola trebuie despãrþite printr-un caracter 
spaþiu).
Important! Această parolă trebuie să fie 

 de parola pe care o utilizaţi 
pentru a plasa comenzi on-line.
diferită

Verificarea punctelor

Întreb\rile

Important! 

Art. 68  

 legate de utilizarea produselor Forever pot fi trimise, `n scris, la num\rul de fax: 
021.222.89.24 sau e-mail: office@foreverliving.ro, `n aten]ia Dr. Clemen]a Dumitra[cu [i Dr. Dan 
Noveanu (suplimente nutritive), respectiv Dr. Zenovia Mateescu (cosmetice). R\spunsurile se vor 
adresa în acela[i mod (fax sau email). Acest serviciu este valabil numai pentru distribuitorii firmei, 
drept pentru care v\ rug\m s\ specifica]i în text codul de identificare Forever. Nu se vor da informa]ii 
pe teme medicale prin telefon. 

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

Având în vedere punctul 5 din Formularul de înscriere, vã reamintim prevederile Normelor metodologice 
privind Codul de Procedurã Fiscalã (Hotãrârea de Guvern nr. 1050/01.07.2004):

Obligaþia de înregistrare fiscalã
(1) Orice persoanã sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistreazã fiscal, 
primind un cod de identificare fiscalã. Codul de identificare fiscalã va fi:
b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
(5) Contribuabilii care obþin venituri din activitãþi independente, pentru care plãþile anticipate se fac prin 
reþinere la sursã de cãtre plãtitorii de venituri, au obligaþia, în vederea înregistrãrii, sã depunã la organul 
fiscal competent declaraþia de înregistrare fiscalã.
 (6) Declaraþia de înregistrare fiscalã se depune în termen de 30 de zile de la:
b) data eliberãrii actului legal de funcþionare, începerii activitãþii, data obþinerii primului venit sau 
dobândirii calitãþii de angajator, dupã caz, în cazul persoanelor fizice.

Cum plăteşti produsele Forever? 

Stima]i distribuitori, 
 

L

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

a orice unitate CEC (în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, CEC-ul are program special:  Luni, 12:00 – 20:00, Marţi – Vineri, 9:00 – 17:00)
la orice sucursală BRD sau prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la BRD)la toate depozitele Forever din ţară, prin intermediul cardului bancar 

Vă aşteptăm cu drag la CLUJ pentru a sărbători 
împreună 8 ani de FOREVER încununaţi de succes!
Fiţi alături de noi pe 27 ianuarie 2007 la 
Sala Sporturilor din Cluj!

Cluj-Napoca, 27 ianuarie
SUCCESS DAY SUCCESS DAY 

a dCalend r e 

    perete 2007

de 00Agen 2 7

Distribuitorii care facturează lunar bonusurile şi sunt plătitori de TVA sunt 
rugaţi să trimită, o dată cu prima factură emisă în luna ianuarie, şi o copie 
după noul „certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA“.
Distribuitorii care doresc să achiziţioneze produse pe PFA, AF sau SRL 
trebuie să aducă, în vederea emiterii facturii de către FLP, o copie după 
noul „certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA”. 
Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale vor trimite în mod 
obligatoriu o copie după acest certificat, chiar dacă nu sunt plătitori de 
TVA, deoarece vechile coduri fiscale identice cu codul numeric personal 
(CNP) NU mai sunt valabile.  
Conform noilor reglementări, nu putem accepta şi, în consecinţă, nu 
putem plăti facturile care nu conţin noul cod fiscal al emitentului. 
Vă mulţumim pentru înţelegere!

Dragi distribuitori,
Începând cu 18 decembrie 2006, sala de prezentare din sediul central 
(Bd. Aviatorilor, nr.3) de la etajul 2, s-a mutat vis-a-vis, pe Aleea Alexandru 
nr. 51, lângă sediul Omniasig.
Până la data de 31 ianuarie, programul prezentărilor rămâne neschimbat. 
Vă vom ţine la curent cu modificările ulterioare. 

We   children



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

Adriana & Constantin Vasile
Elena Bădrăgan 
Iulia Beldiman 
Daniel & Maria Parascan
Petru & Emilia Truşcă 
Rodica & Emanuel Voicu Vulcănean
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Elena & Dorinel Anghel
Aurelia & Aurică Năstase 
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

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

10.

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

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

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

Aurel & Veronica Meşter (1)
Adriana & Constantin Vasile (nou)
Camelia & Daniel Dincuţă (2)
Elena Bădrăgan (nou)
Szabó Éva (3)
Maria Pop (4)
Iulia Beldiman (18)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (6)
Leonora & Florea Baciu (14)
Daniel & Maria Parascan (11)
Vajda Katalin (7)
Cristiana & Eugen Dincuţă (20)
Ramona & Dorin Vingan (8)
Petru & Emilia Truşcă (13)
Mircea &  Dana Olariu (10)
Magdalena & Mihai Neagu (nou)
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (15)
Ana Amza (nou)
Marilena & Teodor Culişir (12)
Marinela Tuţuleasa (9)

SPONSORIASISTENT MANAGERI

SPONSORIMANAGERI

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

Eva & Gheorghe Voicu
Nicolae & Rodica Alexe
Ion Ciolac
Iulia Beldiman
Daniel & Maria Parascan
Alexandru Bădrăgan
Gabriela Rădulescu
Viorica Şoltuz
Nicolae Buză
Gheorghe & Elena Neguţu

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

10.

SPONSORISENIOR MANAGERI

Calificările  
lunii decembrie

Nivelul 2 Nivelul 3
Hera & Nicolae NicolaescuLăcrămioara Mihaela Bondor Paul & Vasilica Gheorghiţă
Viorica ŞuţăIoana Mihaela Cimpoiaşu
Adriana & Constantin VasileVladimir & Alexandra Ciorici

Mihaela Paulina Dan

Ca urmare a unor modificări efectuate de Sediul Central din Arizona în programul de calificare la Raliul European, menţionăm că următoarele persoane s-au calificat la:

Îi felicităm sincer pentru reuşită!

Nicolae & Rodica Alexe
Andra Anderco

Constantin & Margareta Aniţei
Raluca Bălan

Veronica & Marian Bojică
Diana Buză

Ludmila Buză
Nicolae Buză

Vladimir & Alexandra Ciorici
Tudor & Diana Istrate

Ovidiu Olaru
Elena Petrovici

Monica & Dorin Popa
Daniela Radu

Gabriela Rădulescu
Eva & Gheorghe Voicu

Gura Foii, DB 
Bucureşti
Vaslui
Bucureşti
Reşiţa
Bucureşti
Chişinău
Chişinău
Bucureşti
Teaca, BN
Bucureşti
Bucureşti
Sibiu
Măneşti, PH
Ploieşti
Bucureşti

Rodica & Emanuel Voicu Vulcănean
Szabó Éva
Cătălin Pădurariu
Elena Şomârdolea
Andra Anderco
Elena Bădrăgan
Diana Buză
Ludmila Buză
Elena Bădrăgan
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Raluca Bălan
Viorica Maioru
Adrian & Maria Prie
Elena & Dorinel Anghel
Adriana & Constantin Vasile
Elena Petrovici

Alina & Daniel Blendea
Lucian & Cerasela Ploscar

Adrian & Maria Prie
Ioana Rucăreanu

Elena Şomârdolea
Elena & Ion Stratulat

Mariana & Eugen Tudoricu

Craiova
Deva
Sibiu
Bucureşti
Bucureşti
Chişinău
Teişani, PH

Petru & Emilia Truşcă
Liviu & Luminiţa Rednic
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Aurelia & Aurică Năstase
Victoria Iancu
Luminiţa Mihălcean
Adriana & Constantin Vasile

Aurelia & Aurică Năstase
Petru & Emilia Truşcă

Bucureşti
Craiova

Iulia Beldiman
Marinela Tuţuleasa
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STIMULENTUL I Tatiana & Florin Gonţ Tatiana & Vasile Tofan Varga Csaba Attila & Viorica
Florentina & Pavel Anton Dorin & Dana Ion Iuliana & Liviu Toma Petru & Gheorghiţa Vasin
Angela & Ioan Arcălianu Angelica & Ioan Lucuţ Petru & Emilia Truşcă Veres Juliana 
Aszalos Ibolya & Csaba Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Marinela Tuţuleasa
Leonora & Florea Baciu Adiel & Magdalena Miu Valerica & Gheorghe Ţâmpu STIMULENTUL III

Gizella & Marius Botiş Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfălean Ujlaki Csaba & Anna Mária
Benedek József Mihály & Judit Marilena & Teodor CulişirAurelia & Aurică Năstase Adriana & Constantin Vasile 
Atena & Vasile Bîrlea Camelia & Daniel Dincuţă Constantin & Magdalina Niţu Rodica & Emanuel Voicu Vulcănean
Veronica & Costel Burnichi Aurel & Cornelia Durigă Camelia & Vasile Oprea
Maria Buzdugan Horaţio KoglerDaniel & Maria Parascan STIMULENTUL II
Ilie & Adriana Carciuc Doina & Dănuţ Hanganu Ioan & Paraschiva Păcuraru Elena & Virgil Angelescu
Daniel Cifor Veronica MeşterDragoş Postelnicu Aurel & 
Carmen & Dorel Ciutacu Derzsi Sámuel & Etelka Mircea & Dana OlariuEmilia & Dinu Potop
Livia & Gheorghe Cusiac Cristiana & Eugen Dincuţă Kele Mónika Elena Sandu 
Mihaela Dan Smaranda Sălcudean Gheorghe & Adelina Filip Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Dărăban Corina & Dorin Frandeş Maria Pop Marcela Stoica 
Viorel & Dumitra Dincă Mádly Susana & Ludovic Szabó Éva Felicia & Siminel Sumanariu
Mihaela & Ion Dumitru Emanoil & Georgeta MandreşiFelicia & Vasile Şanta Vajda Katalin 
Mircea & Raluca Fage Lucica & Ştefan NemeşMarcela & Ion Şerban Ramona & Dorin Vingan
Cristina Luminiţa Florea Niculina Ştefana Papp Miklós 
Valentin & Sonia Florescu ica & Gheorghe Tăbăcaru Constantin & Tania PopaLuc
Gál Irén Romică & Luminiţa Timofte Szabó József & Marika

Elena Bădrăgan

Iulia Beldiman 

 

Dintr-o regretabilă eroare, în numărul din decembrie al revistei a apărut o greşeală la calificări Supervizori. Recitificăm şi ne cerem scuze.

Programul Stimulativ de Merit

SUPERVIZORI

foreverliving.com

Constantin Agafiţei
Maria Alexandrescu

Elena Anton
Alexandru Bădrăgan

Ileana Balaci
Marius Baron

Cătălina Bejan
Violeta Capotă

Mihai & Simona Ciobanu
Cornel Ciobanu
Vladislav Ciorici

Larisa Ciumac
Czoguly Károly & Iolanda

Elena Deghi
Magdalena Drăgan
Constanţa Dragnea

Alexandrina & Gheorghe Drăgnoiu
Lenuţa Drob

Maria & Ion Dudu
Ludmila & Paul Dumitrescu

Marieana Dumitrescu
Angela Galinschi
Rodica Gargarea

Lavinia & Beniamin Gheorghiţă
Lisaveta Ghiuţă

Elena Grigore
Elena & Constantin Grumeza

Maria Gutoi
Mihai Ibadof

Emilia & Liviu Ion
Ion Istrate

Florica Jurca
Keszeg Ágota & Ferencz
Petre & Margareta Luca

Ramona Macovei
Marc Ildikó

Georgiana Marcu
Luciana Marin

Nicolae Marinescu
Ala Motpan

Mariana & Liviu Mutuleanu
Marian & Lenuţa Neagu

Mihai Neguţu
Gheorghe & Elena Neguţu

Răzvan Olaru
Petru & Angelica Omota

Gheorghe Pasc
Petru & Uliania Petrov

Carmen Pîslaru
Viorica Plugaru

Alexandru Popeanga
Ileana Popescu

Cecilia Sandu
Viorica Şoltuz

Antoaneta & Zamfir Spulber
Elena & Ioan Stavilă
Lenuţa Ştefănescu

Livia & Laurenţiu Stoenică
Bogdan Stoica
Liliana Tănase

Tóth János & Judit
Vasile & Iuliana Totolici

Bianca & Ioan Trifu
Marian & Maria Voinea

Zalányi Erika

Nadejda Mitescu 

Satchinez, TM
Ploieşti
Ploieşti
Bucureşti
Spania
Teaca, BN
Bacău
Reşiţa
Brad
Lupeni
Bucureşt
Odobeşti
Braşov
Târnăveni
Timişoara
Găeşti
Vălenii de Munte
Oneşti
Vălenii de Munte
Sibiu
Bucureşti
Chişinău
Bucureşti 
Cocorăştii Grind, PH
Bacău
Bacău
Vaslui 
Bucureşti
Târgovişte
Teişani, PH
Miresu Mare, PH
Petroşani
Găneşti,  MS
Perişori, CL
Timişoara
Baia Mare
Ploieşti
Teişani, PH
Broşteni, SV
Chişinău-Buiucani
Craiova
Bucureşti
Ploieşti
Ploieşti
Bucureşti
Deva
Brusturi, AR 
Manolea, SV
Mangalia
Braşov
Petroşani
Târgu-Jiu
Focşani
Bucureşti
Bucureşti
Braşov
Reşiţa
Craiova
Bucureşti
Ploieşti
Braşov
Galaţi
Deva
Ploieşti
Baia Mare

Babadag

Ilie & Adriana Carciuc
Elena Anton
Liliana Tănase
Nicolae Buză
George & Ecaterina Hobeanu
Tudor & Diana Istrate
Lisaveta Ghiuţă
Veronica & Marian Bojică
Samuel Samson
Bimbó Szilvia & Árpád
Vladimir & Alexandra Ciorici
Cecilia Sandu
Pál Ildikó & Sándor
Ioan & Lidia Ciuchină
Cristina Popa
Nicolae & Rodica Alexe
Maria & Ion Dudu
Răzvan Olaru
Elena & Adrian Despan
Monica & Dorin Popa
Elena Bădrăgan
Elena & Ion Stratulat
Vladimir & Alexandra Ciorici
Petre & Margareta Luca
Elena Grigore
Daniel & Maria Parascan
Constantin & Margareta Aniţei
Elena Şomârdolea
Georgeta Cicioiu
Mariana & Eugen Tudoricu
Gabriela Rădulescu
Cristina Moldovan
Elena Deghi
Paul & Vasilica Gheorghiţă
Adrian & Sanda Haiduc
Zalányi Erika
Mihaela & Ion Vasile
Emilia & Liviu Ion
Petru Mustea
Tatiana & Veaceslav Lupasco
Ileana Balaci
Traian Lazăr
Adriana & Constantin Vasile
Mihai Neguţu
Ovidiu Olaru
Bianca & Ioan Trifu
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Carmen & Gabriel Larion
Didina Tudose
Ioan & Gabriela Pisau
Florica Jurca
Alina & Daniel Blendea
Profira & Silviu Alupei
Angela Beju
Alexandru Spulber
Bandi Attila & Izabella
Violeta Capotă
Alina & Daniel Blendea
Marian & Lenuţa Neagu
Adriana & Constantin Vasile
Czoguly Károly & Iolanda
Iordache & Aneta Andronic
Mihai & Simona Ciobanu
Adriana & Constantin Vasile
Veres Juliana

Alexandru Emil Popescu

SPONSORI



Forever Living Products România, Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, Bucureşti
Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289      Fax: 021-222 89 24    
E-mail: office@foreverliving.ro    Internet: www.foreverliving.com  

Această publicaţie are rol exclusiv educativ şi nu este destinată folosirii ca material promoţional 
asociat unei campanii de vânzări. Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente 
din publicaţie fără permisiunea scrisă prealabilă a Forever România.

Distribuitor Forever România:

Bucuraţi-vă zilnic de proprietăţile 
detoxifiante şi antioxidante ale 
Aloe Vera Gel şi Pomesteen Power, 
consumând Aloe2Go!

Bucuraţi-vă zilnic de proprietăţile 
detoxifiante şi antioxidante ale 
Aloe Vera Gel şi Pomesteen Power, 
consumând Aloe2Go!


