


Pretutindeni în lume, în luna februarie este sărbătorită Ziua Sfântului Valentin; 14 
februarie este ziua în care celebrăm dragostea pe care o purtăm celorlalţi şi familiilor 
noastre. Uneori această dragoste este mărturisită în public, alteori rămâne secretă şi 
transmisă doar persoanei iubite printr-o felicitare afectuoasă, cu textul „De la admiratorul 
tău!”

Legenda spune că Sfântul Valentin era, de fapt, un preot milos care a trăit pe vremea 
Imperiului Roman. În acea epocă tinerilor soldaţi le era interzis prin decret să-şi 
întemeieze o familie. Preotul Valentin, însă, a continuat să-i căsătorească pe tinerii soldaţi 
în secret, iar pentru acest act de sfidare a fost condamnat la moarte.

Acum, când sărbătorim dragostea pe care suntem atât de norocoşi să o primim şi să o oferim, haideţi să reflectăm şi asupra modului 
în care dragostea pentru ceea ce facem poate avea un efect extraordinar asupra succesului nostru, asupra dezvoltării noastre 
personale şi asupra satisfacţiei noastre. Am afirmat cu mulţi ani înainte şi încă susţin că „Puterea companiei noastre stă în puterea 
dragostei”. Dragostea este un sentiment puternic, pozitiv care reprezintă un motor de propulsare pentru multe dintre activităţile 
noastre.

Forever vă pune la dispoziţie şansa de a dărui o mai bună sănătate şi o securitate financiară crescută celor cu care intraţi în contact. 
Sunt conştient de faptul că, uneori, este foarte dificil să împărtăşiţi Forever celor apropiaţi, dar vă spun cu siguranţă că satisfacţia 
trăită atunci când aceştia au succes nu cunoaşte limite. Din păcate, nu este la fel de uşor ca scrierea unei felicitări anonime, dar nu 
este nici atât de greu pe cât vă închipuiţi să vă întoarceţi la lista de contacte şi să împărtăşiţi cu ei succesul de care vă bucuraţi.  

În altă ordine de idei, cum staţi cu obiectivele stabilite la începutul anului? Sper că totul merge bine şi că mulţi dintre voi vă respectaţi 
planul! Dacă nu, nu vă faceţi griji pentru că orice zi nouă aduce altă oportunitate de succes; în orice dimineaţă putem să o luăm de la 
început.  Există o zicală despre acest dar minunat care este o nouă zi: „Ieri este istorie, mâine este un mister, iar astăzi este un dar; 
din acest motiv se numeşte prezent (joc de cuvinte – în engleză, dar şi prezent se scriu la fel: present).

Pentru noi toţi, fie ca această scrisoare să însemne un prilej de amintire a faptului că fiecare zi reprezintă un cadou şi o nouă 
oportunitate. Ar trebui să ne amintească, totodată, să le dăruim celor pe care îi iubim un parfum 25-th Edition, un set Sonya Palette şi 
poate nişte flori cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor. Folosiţi această zi specială pentru a vă asigura că cei pe care îi iubiţi ştiu cât de mult îi 
apreciaţi şi cât de recunoscători le sunteţi pentru contribuţia pe care o au la succesul vostru. 

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

Mesajul Preşedintelui 



Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra

Ne-am întors de curând de la Cluj unde am sărbătorit opt ani formidabili de 
Forever Living Products România. A fost o întâlnire a inimilor chiar în inima 
Ardealului. Am trăit împreună o experienţă plină de bucurie. Succes Day s-a 
desfăşurat într-o sală a sporturilor arhiplină în care am regăsit o energie 
familiară. E vorba de spiritul victoriei care îi mobilizează exemplar pe toţi cei 
care se întrec în permanenţă cu propriile lor limite. În atmosfera însufleţită de 
discursurile aniversare, prezenţa marii campioane Elisabeta Lipă a fost o 
onoare şi ne-a făcut să ne gândim din nou la mulţimea de asemănări între 
medaliaţii cu aur şi vulturii Forever. 

Şi pentru sportivi, şi pentru noi orice reuşită deosebită începe cu un vis. Visul 
hrăneşte motivaţia care ne face să mergem înainte, visul păstrează vie 

Vă puteţi imagina un campion mondial care se îndoieşte de propria persoană? perseverenţa. Ambiţia fără pasiune, fără entuziasmul de a face un anumit 
Nimeni nu-şi poate imagina. Sportivii de excepţie ştiu că înainte de a fi un lucru poate aduce succes, dar nu aduce împlinire. Nu te face să simţi că 
învingător trebuie să se considere nişte învingători. Înainte de a câştiga un trăieşti cu adevărat, deoarece succesul fără împlinire interioară este ca un 
titlu important într-o competiţie, îl câştigă în minte, simţind deja că le fruct fără gust. 
aparţine, bucurându-se deja de el.  

Sportul nu permite jumătăţi de măsură. Nici Forever. Orice mare campion are 
Oricine a izbutit să atingă un ţel pe care şi l-a propus ştie despre ce este vorba. nevoie de un ţel îndrăzneţ. El este îndrăgostit de lucrurile pe care le face 
Încrederea în tine însuţi este secretul succesului. Dacă vă simţiţi învingători, pentru a-şi atinge scopul - de antrenamente, de disciplina pe care şi-o 
sigur veţi fi învingători. Pentru asta nu contează studiile, sexul sau vârsta. impune. Ştim şi noi ce înseamnă dorinţa intensă de a doborî un record 
Forever oferă chiar un avantaj extraordinar faţă de sport, unde timpul îşi personal. Şi nouă ne place competiţia cu propria  persoană. Sufletele noastre 
spune, la un moment dat cuvântul. Cunoaşteţi pe cineva care s-a apucat de şi ale sportivilor de performanţă vorbesc aceeaşi limbă.
această afacere la a doua tinereţe? Vedeţi? Modelul se află chiar lângă noi. Cu  
toţii putem reuşi, trebuie doar să credem cu tărie în visul nostru.Campionii din toate vremurile nu aşteaptă concursurile pentru a da tot ce au 

mai bun; ei consideră fiecare zi de pregătire drept o nouă provocare. La fel 
Când cucereşte trofeele pe care le-a visat, un mare sportiv ştie că aplauzele este pentru noi munca în Forever. Ne-am convins cu fiecare reuşită că 
publicului se cuvin în egală măsură şi celor care i-au fost tot timpul alături. barierele există doar pentru intervalul de timp în care le permitem să existe. 
Chiar şi într-un sport individual, cine vrea cu adevărat performanţe Avem dovezi zilnice că o atitudine pozitivă, plină de încredere ne face să 
remarcabile învaţă să lucreze împreună cu alţii, pentru că un campion este de depăşim orice obstacole.
fapt reuşita eforturilor pe care le face un grup întreg de oameni.

Ceea ce sportivii învaţă în competiţii, noi învăţăm la Forever. Marile 
Forever cunoaşte valoarea inestimabilă a spiritului de echipă, valoarea performanţe sunt posibile atunci când găseşti resursele interioare pentru a 
solidarităţii, a susţinerii reciproce, a încrederii şi inspiraţiei reciproce. Relaţia continua. Sunt momente când ai tentaţia să renunţi, sunt eşecuri care te pot 
dintre distribuitor şi sponsor seamănă foarte mult cu relaţia dintre sportiv şi descuraja. Pentru ei sportul este marele maestru. Pentru noi este spiritul 
antrenor. Este o relaţie crucială. La fel de importantă este legătura cu ceilalţi Forever. El ne învaţă că adevăraţii oameni de succes nu sunt cei care au 
coechipieri. Sincronizarea ritmului, inimile care bat la unison ca o singură mereu victorii, ci aceia care ştiu să facă faţă unei înfrângeri şi îşi păstrează 
inimă. Dacă aţi trăit asta măcar o dată, faceţi să se petreacă de fiecare dată, forţa de a o lua oricând de la capăt. Spiritul Forever ne învaţă că orice eşec 
pentru că înseamnă că este posibil. Nimic nu egalează acest sentiment.poate fi o cărămidă pe care o aşezăm la temelia succesului. Important e să 

construim mai departe.
Forever nu e o companie oarecare, nu este nici măcar o companie care 
promovează produse naturale de o calitate excepţională în peste 120 de ţări. 
Forever este un fenomen mondial. Forever Living Products înseamnă un mod 
alternativ de viaţă. În România există de opt ani şi a scris deja istorie. Această 
companie nu aşteaptă viitorul pentru a trăi la superlativ, ne oferă şansa de a 
folosi total prezentul.

Vă dorim mult succes şi performanţe remarcabile în competiţia interioară de 
fiecare zi,

Mesajul Managerilor Generali



Ştim cu toţii cât este de greu să păstrăm o alimentaţie sănătoasă. Stresul şi 
suprasolicitarea ne scad motivaţia şi puterea de a alege dieta corectă şi sănătoasă. Ba 
mai mult, stresul are un efect istovitor asupra metabolismului nostru. În loc să 
împrospăteze substanţele nutritive pierdute în timpul activităţilor zilnice, stresul forţează 
organismul să asimileze mâncarea sub forma unor depozite de grăsime, „furându-ne”, în 
acelaşi timp, rezervele din oase şi muşchi. 
Două shake-uri Forever Lite Ultra zilnic, unul înainte de a merge la serviciu şi altul după 
antrenamentele fizice, vor maximiza aportul de substanţe nutritive pentru muşchii 
obosiţi.  Aşa că nu mai staţi pe gânduri!

Este iarnă şi vreţi să vă bucuraţi din plin de sezonul de schi?

Aveţi nevoie de o băutură care să fie, în acelaşi timp, hrănitoare şi delicioasă? 

Doriţi să înlocuiţi substanţele nutritive pe care le-aţi pierdut în timpul efortului 

fizic şi să furnizaţi organismului vitaminele, mineralele şi optsprezece dintre 

cei mai importanţi aminoacizi care nu ar trebui sa lipsească din dieta zilnică? 

Shake-urile Forever Lite Ultra de la 

Forever Living Products sunt exact ceea ce 

vă trebuie. Cu arome de ciocolată şi 

vanilie sunt special concepute  pentru a 

vă ajuta să preluaţi controlul asupra 

sănătăţii şi siluetei dumneavoastră.

are cu 55% mai multe proteine şi mai puţin de jumătate din carbohidraţii unui shake Forever Lite obişnuit. Studii 
efectuate la Academia Naţională de Ştiinţe din Statele Unite au dezvăluit că prea mulţi hidraţi de carbon pot creşte 
nivelul trigliceridelor şi pot scădea colesterolul HDL (colesterolul bun) din sânge. Un alt studiu, publicat în  American 
Journal of Clinical Nutrition, dezvăluie că alimentele bogate în proteine, dar cu un conţinut scăzut de grăsimi ne dau 
senzaţia de saţietate mai repede. Deci, rezultatele studiului indică foarte clar că proteinele sunt mai săţioase decât 
grăsimile sau hidraţii de carbon. Prin urmare, este preferabil să consumăm proteine din surse cu un conţinut scăzut de 
grăsimi şi nu să mărim porţia de proteine.

conţine proteine din zer, care sunt absorbite repede în organism; proteine din soia, care se absorb treptat, pe 
parcursul a câteva ore, şi proteine din cazeinat de calciu, care se absorb în mai mult de şapte ore, echilibrând astfel 
energia organismului, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.

a fost special creat pentru tine şi pentru nevoile tale. 
spre deosebire de celelalte băuturi de acest gen, este bogat în vitamine: A, C, D şi E, calciu şi 18 aminoacizi esenţiali 

şi neesenţiali, cum ar fi glutamina, recunoscută pentru proprietăţile sale de a preveni pierderea masei musculare; nu 
conţine zaharuri, grăsimi şi calorii goale.  

Forever
Lite
Ultra

Pentru numeroasele întâlniri cu familia şi prietenii, asigură-te din timp că ai la dispoziţie Forever Lite Ultra 
cu aromă de ciocolată şi vanilie – alegerea înţeleaptă şi sănătoasă pentru o alimentaţie echilibrată. 

...o alegere sănătoasă 
     pentru o alimentaţie echilibrată

 u  c  an l a esta să t tDacă nă a ea,

ş i a  e i e  l e i u
recâ t g rea sau m nţ n rea si u te s nt 

i r t a u i e Li e t
pr o i l  aăţi e t le, t nc  Forev r t  Ul ra 

s o -e te t t e ţ u ec ea ce i treb i !

Stil de viaţă



- disponibil acum în toate depozitele Forever, cu un design nou şi elegant;
- reprezintă o modalitate practică de a avea mereu la îndemână porţia zilnică 

de vitamine şi minerale, indiferent de provocările cu care te confrunţi; 
- conţine cinci dintre cele mai apreciate suplimente nutritive Forever, ambalate 

în pacheţele individuale: 2 tablete de Forever Bee Pollen, 2 tablete de 
Absorbent-C, 4 tablete de Nature-Min, 1 capsulă de A-Beta-CarE şi 1 capsulă 
de Arctic Sea Omega 3.

- Preţ depozit (fără TVA): 38,95 Euro
- 0,244 pc

- disponibil acum în toate depozitele, cu un nou design şi acelaşi gust 
delicios;

- este înlocuitorul excelent al meselor omului activ, aflat mereu pe 
drum;

- compoziţia echilibrată în aminoacizi, enzime şi fosfor contribuie la 
recuperarea după efort prelungit.

- Preţ depozit (fără TVA):  2,10 Euro
- 0,014 pc

... paşaport 
    pentru sănătate

Cod 269

... şi eşti în formă

... un plic mic, 2 "giganţi" nutritivi- cocktail de vitamine, minerale, aminoacizi şi antioxidanţi; 
- te menţine sănătos şi activ oriunde ai merge şi orice ai face;
- toate beneficiile Aloe Vera Gel şi Pomesteen Power împreună. Oricând, 

oriunde!

- Preţ depozit (fără TVA):  74,95 Euro
- 0,455 pc

C d 2 0o 7Posibilul întreabă Imposibilul: “Unde stai?”. 
Imposibilul răspunde: “În visurile celor slabi”.    Tagore



Te-ai pregãtit pentru Raliu?

Silver Post Rally Tour va fi cu siguranţă piesa de rezistenţă a acestei întâlniri. 

Realizaţi peste 2500 pc în perioada de calificare şi răsplata pe care compania 

v-o oferă va fi pe măsură: o excursie de vis, timp de 6 zile şi 5 nopţi, într-unul 

dintre cele mai frumoase locuri din lume – Hawaii. 

Închideţi ochii pentru un moment şi credit personale, non-manageriale şi de conducere acumulate de la 1 aprilie 
imaginaţi-vă că este luna august, 2007. 2006 până în prezent contează pentru această calificare. Vă puteţi califica, 
Vă aflaţi în una dintre zonele cu cea mai alături de echipă, la acest eveniment unic.
bună climă, cu magnolii parfumate şi Imaginaţi-vă cum vă veţi simţi experimentând magia Super Raliului alături de 
palmieri înalţi, ce se leagănă în bătaia colaboratori! Va fi scânteia care le va aprinde dorinţa de a-şi construi o 
brizei calde de pe coastă. Vă plimbaţi de- afacere de succes Forever! Mulţi dintre colaboratorii noştri de succes s-au 
a lungul plajelor relaxante, ascultând implicat cu adevărat după ce au fost invitaţi la Super Raliu. Ceea ce au 
zgomotul valurilor şi privindu-i pe cei considerat la început a fi doar o vacanţă plăcută s-a transformat în începutul 
care fac surf. Colindaţi magazinele şi unei cariere care i-a eliberat de stresul financiar în care se aflau şi le-a oferit 
serviţi masa la restaurante cu cele mai stilul de viaţă pe care şi-l doreau, alături de familie, de prieteni şi de cei dragi!

variate specificuri. Vă petreceţi serile într-un hotel luxos, de unde puteţi 
admira „cel mai fericit loc de pe pământ”, Disneyland. Şi, cel mai important, Perioada de calificare la Super Raliu se apropie de sfârşit. Contactaţi-vă 
sunteţi alături de cei mai entuziaşti şi mai de succes oameni: oameni din colaboratorii şi încurajaţi-i să profite de această şansă! Este cel mai bun 
întreaga lume, cu o varietate de culturi, experienţă şi costume. moment de a împărtăşi oportunitatea şi produsele Forever cu cât mai mulţi 
Acum, imaginaţi-vă că sunteţi într-o sală imensă, trăind pe viu experienţa oameni. Recompensele financiare sunt extraordinare, iar gustul victoriei 
unui eveniment grandios, cu distracţie, recunoaşteri şi instruire: Super Raliul extrem de plăcut. Imaginaţi-vă că sunteţi la Super Raliu şi lăsaţi experienţa să 
Forever! Vin în faţa voastră „diamante”, „safire” şi milioane de dolari, sunt vă motiveze, să vă dea curajul şi energia de a munci şi în continuare cu 
lansate produse noi. Muzica, mesajele, întreaga atmosferă vă emoţionează şi entuziasm. Veţi fi surprinşi cât de multe lucruri veţi realiza!
vă motivează atât de mult, încât decideţi pe loc să atingeţi noi înălţimi în 
Forever. Vă uitaţi pe scenă şi vă spuneţi: „Dacă ei au putut, cu siguranţă pot şi 
eu”!
Acum deschideţi ochii şi reveniţi în februarie 2007. Mai aveţi la dispoziţie o 
lună şi jumătate, până la sfârşitul lui martie, pentru a vă califica la acest 
eveniment unic. Este momentul să verificaţi câte puncte credit aţi acumulat 
până în prezent, pentru a fi siguri că vă menţineţi în competiţie. Punctele 

Ne vedem în august, la Anaheim!

Acum trei ani de zile, visul de a avea o maşină doar a mea dispoziţie un plan de 
şi a familiei mele părea departe de a fi realizabil, chiar şi în marketing generos, unic.
viitorul îndepărtat. Am muncit toată viaţa cu dăruire, dar 
niciodată la sfârşit de lună banii nu erau suficienţi pentru Programul stimulativ de 
a investi în asemenea proiecte. Trebuia să fiu mulţumită merit a fost pentru mine 
dacă nu rămâneam cu datorii în luna care urma. N-am butonul declanşator pentru 
încetat să sper şi şansa mi-a surâs. A intervenit în viaţa a mă implica serios în 
mea fenomenul Forever, cu tot ce implica el: mai multă afacere, iar realizarea lui 
sănătate, libertatea şi posibilitatea de a-mi depăşi mi-a adus  o bucurie 
limitele, de a ţinti mereu mai sus, de a visa la lucruri care extraordinară. Cu siguranţă 
îmi erau inaccesibile înainte de a cunoaşte această o maşină nouă ne va ajuta, pe mine şi pe fiul meu  

departe de toate realizările de care mă bucur acum.companie. În ceea ce mă priveşte, consider că depinde Alexandru, să facem afacerea Forever la superlativ şi să 
Dragi colaboratori, sunt onorată să vă am parteneri şi doar de noi să obţinem tot ceea ce ne dorim colaborând petrecem mai mult timp împreună cu echipa. Am ales 
prieteni pe frumosul şi palpitantul drum spre succes şi cu Forever. Nu poţi face această afacere dacă nu faci o modelul Mazda 3 şi l-am delegat pe fiul meu să se ocupe 
fericire numit Forever Living!schimbare în mintea şi în sufletul tău. Capitalul nostru în de achiziţionarea lui, pentru a-i îndeplini dorinţa de a 

această afacere sunt oamenii, iar la inima lor nu se ajunge conduce o maşină nouă, modernă, pe care compania ne-
decât prin multă dragoste, înţelepciune şi răbdare. Elena Bădrăgan, Managero oferă cu atâta generozitate şi pe care n-aş fi reuşit 

niciodată să o obţin muncind ca angajat. Nici măcar una 
Tu, omule care abia ai intrat în afacerea Forever, ai mare la mâna a doua nu am putut să cumpăr în cei aproape 30 
încredere că eşti un membru important al familiei de ani de lucru ca angajat loial al unei companii de stat. 
noastre, că visele şi nevoile tale sunt importante pentru Atingerea unor nivele noi în planul de marketing implică 
noi, cei care îţi călăuzim primii paşi. Şi mai ales nu uita că multă disciplină, înţelepciune, dăruire, dragoste pentru 
visele tale devin realitate dacă într-adevăr crezi în ele. oameni. Şi trebuie să te simţi mândru că aparţii familiei 
Succesul în Forever înseamnă dăruirea şi implicarea  în Forever şi că, prin implicarea ta, poţi să-i ajuţi pe alţii să-şi 
vieţile celor din echipa ta. Trebuie să ajungi la sufletul realizeze visurile. Le mulţumesc sponsorului meu, Ana 
omului cu care lucrezi, să-l ajuţi să vadă dincolo de Amza, pentru că a avut răbdare timp de şase luni, până 
produsele pe care le consumă, să înţeleagă viziunea şi am semnat formularul de înscriere, şi mi-a ghidat primii 
generozitatea extraordinară a preşedintelui companiei, paşi, familiei Camelia şi Daniel Dincuţă, pentru că au 
Rex Maughan, care şi-a dorit să le ofere oamenilor nu văzut în mine potenţialul unui lider adevărat şi au fost 
doar produse excepţionale pentru sănătate şi frumuseţe, alături de mine în momentele grele, tuturor top 
ci o schimbare radicală a stilului de viaţă. Şi ne-a pus la Managerilor din România la ale căror seminarii de 

instruire am participat de atâtea ori şi în mod deosebit 
mentorilor noştri, Vera şi Aurel Meşter, pentru dăruirea şi 
profesionalismul lor de excepţie. În aceeaşi măsură le 
mulţumesc colaboratorilor din liniile descendente, 
oameni extraordinari care mi-au încredinţat idealurile lor 
şi m-au urmat cu multă încredere, şi echipei mele din 
Chişinău. Fără implicarea şi dăruirea lor aş fi fost încă 

Cu Forever eşti pe drumul cel bun



A început deja numărătoarea inversă pentru triplul eveniment din Stockholm. Celebrul pictor Pablo Picasso spunea că „tot ceea ce ne putem imagina este 
real”. Faceţi un exerciţiu de imaginaţie: închideţi ochii şi gândiţi-vă că sunteţi 13 şi 14 aprilie – două zile de recunoaşteri, inspiraţie şi motivaţie. Vor fi pe 
pe scena din Stockholm, primind felicitările şi îmbrăţişarea caldă a lui Rex. Cu scenă calificaţii la Raliul European, Raliul Mondial, câştigătorii cecurilor Profit 
siguranţă trăiţi un puternic sentiment de bucurie, de mândrie. Deschideţi Sharing, diamanţii Europei.
ochii şi, dacă nu vă aflaţi pe lista celor calificaţi la acest eveniment, luaţi 
legătura cu Managerul superior şi rezervaţi-vă cât mai repede biletul pentru Organizatorii ne-au promis un eveniment unic, cu multe surprize: spectacol 
Stockholm. Este o investiţie în succesul vostru care îşi va arăta curând tradiţional specific vikingilor, numere de magie cu iluzioniştii numărul 1 ai 
roadele, atâta timp cât credeţi în voi înşivă şi în visul vostru. Scandinaviei, prezenţa unei companii internaţionale de dans şi momente 

surpriză cu prieteni din Africa.

Merită să fiţi acolo, împreună cu echipele. Este o oportunitate unică de a trăi 
spiritul Forever, de a duce afacerea la un nou nivel. Şi este şansa noastră, a 
tuturor, de a demonstra că Forever România merită să fie în topul celor mai 
bune ţări ale Europei. 

Sâmbătă seara va avea loc, la 
Factory Nacka Strand, într-o 
atmosferă specială, petrecerea 
pentru toţi calificaţii la Raliul 
European, Raliul Mondial şi Profit 
Sharing. O ocazie deosebită de a 
vă reîntâlni prietenii Forever şi de 
a vă bucura de câteva ore 
agreabile împreună, în acordurile 
muzicii unei formaţii special 
invitate pentru voi. 

Cum ne distrăm? 

„Spirit Award” - atenţia va 
cădea asupra costumelor şi 
cântecelor specifice fiecărei ţări, 
deoarece nu va fi permis 
accesul în sală cu claxoane.

Pentru ce concurăm? 

În aprilie, temperatura la 
Stockholm variază între 5 şi 15 
grade Celsius. Putem avea parte 
de zile însorite, dar şi de ploaie şi 
răcoare, aşa că ar fi bine să nu 
ne lipsească din bagaje câteva 
lucruri mai călduroase.

Cum ne îmbrăcăm?

Arena Hovet, Globentorget 2, 
12177, Johanneshov. Se poate 
ajunge cu metroul, linia verde 19 
sau 29 spre Hagsatra sau 
Hogdalen, până la staţia Globen.  

Unde ne întâlnim?

Pe 13 aprilie, orele 13:00 şi 
pe 14 aprilie, orele 10:30, 
porţile arenei Hovet se vor 
deschide pentru voi! 
Vă aşteptăm în număr cât mai 
mare la Stockhom! 

Nu uitaţi!



Februarie este luna dragostei şi a îndrăgostiţilor. Ca în foarte multe culturi, şi în a noastră dragostea este celebrată de ziua Sfântului Valentin. 
Dar în România iubirea este sărbătorită începând cu 14 februarie şi până în 24 februarie, de ziua Dragobetelui. Se spune că Dragobetele este 
fiul Dochiei, un tânăr voinic, care o însoţeşte şi o ajută să ducă oile la munte. Dragobetele nu este blajin ca Sf. Valentin, este neastâmpărat şi 
năvalnic, motiv pentru care legenda spune că a fost transformat într-o buruiană de către Maica Precistă, după ce nesăbuitul a îndrăznit să-i 
încurce şi ei cărările.
În tradiţia românească, ziua Dragobetelui este „Cap de primăvară”, ziua când natura se trezeşte la viaţă, când ursul iese din bârlog şi păsările 
îşi caută cuiburi.

În Japonia, obiceiul este ca femeile să ofere cadouri bărbaţilor pe care îi plac, iar aceştia le răspund 
cu daruri peste o lună, la 14 martie, Ziua Albă.
În Coreea de Sud, Ziua Îndrăgostiţilor este pe 11 noiembrie şi se numeşte Pepero Day.
China sărbătoreşte dragostea în a şaptea zi din a şaptea lună a calendarului.
În Brazilia Ziua Îndrăgostiţilor este pe 12 iunie, iar în Slovenia pe 12 martie.
În Finlanda tradiţionala Zi a îndrăgostiţilor se numeşte Ziua Prieteniei şi pune accentul, aşa cum 
spune şi denumirea, pe prieteni şi amici, mai mult decât pe dragostea romantică.

Este cea mai fierbinte culoare. Dacă vreţi să vă faceţi remarcat 
într-o mulţime de oameni, purtaţi ceva roşu. Succesul este 
garantat!

Binecunoscutul „covor roşu” se foloseşte pentru a-i face pe 
oameni să se simtă speciali, importanţi.
În China, roşul este culoarea bucuriei, a fericirii, a norocului, fiind 
folosit pentru a simboliza vacanţa, dar şi ceremonialul căsătoriei.
Copiii chinezi sunt botezaţi în cadrul unei ceremonii a „oului roşu”.
Statisticile efectuate după Jocurile Olimpice din 2004, de la Atena, au 
evidenţiat faptul că numărul câştigătorilor care au purtat 
echipamente roşii a fost preponderent. 
Tiger Woods, cel mai bun jucător de golf din lume, poartă 
totdeauna un tricou roşu în runda finală a turneului în care
concurează.
Maşinile sport rapide au de cele mai multe ori culoarea roşie.

Roşul este o culoare generoasă, prin gama de nuanţe pe care le oferă: 
roşu aprins sau stacojiu, roşu carmin, roşu castaniu, roşu burgund, roşu 
rubin, roşu trandafiriu, roşu cărămiziu.

Pentru a vă pune în evidenţă latura pasională, încercaţi minunatele 
nuanţe de roşu ale colecţiei Sonya:

Ruj Porsche Red – cod 130
Ruj Deepest Love Red – cod 129
Trusa de machiaj „Night on the town” (include ambele rujuri 
prezentate mai sus) – cod 102

Trăim într-o lume „colorată” şi de multe ori folosim culorile 
pentru a ne exprima sentimentele sau pentru a ne schimba 

starea de spirit.

Roşul şi rozul 
sunt două dintre culorile preferate ale Sonyei... Sonya Colour 

Collection, desigur. 
Două culori care simbolizează dragostea. 

În timp ce roşul înseamnă mândrie, pasiune, 
rozul este romantic, încântător.

 
Iată câteva date interesante despre semnificaţiile acestor 

culori, alături de câteva sfaturi 
utile despre cum le puteţi introduce în programul vostru de 

frumuseţe cu ajutorul 
colecţiei de machiaj Sonya. 

Ziua îndrăgostiţilor pe glob:

Cosmeticaloe



„Visele nu se risipesc, dar nici nu 
zboarã dacã nu le dai aripi...“   Pablo Neruda

Profitaţi de această 

perioadă în care 

dragostea este la loc 

de cinste şi faceţi 

cadouri Forever 

celor dragi! Aveţi la 

dispoziţie produse 

minunate, care vor 

încânta mintea, 

trupul şi sufletul 

celor cărora le 

oferiţi!

Este o combinaţie de roşu şi alb, este partea „dulce” a Pentru un look perfect de fiecare 
culorii roşu. Rozul este culoarea bomboanelor, a dată, încercaţi trusele de machiaj 
gumei de mestecat, a fetiţelor. Sugerează ceva dulce, Sonya Make Up Palettes, ce 
aromat, frumos. Nuanţele variază în funcţie de cuprind nuanţe armonizate 
proporţia dintre roşu şi alb. pentru ochi, buze, obraji.

Nuanţele de roz aprins, precum magenta, sunt eficiente în combaterea Dusty Rose, cod 104 - tonuri 
intermediare ale culorilor reci, de violenţei.
profunzime medie, ce contribuie În unele închisori se folosesc nuanţele de roz intens pentru a tempera 
la realizarea machiajului clasic.comportamentul agresiv al deţinuţilor.
Barely Pink, cod 103 - nuanţe Culoarea roz dă expresie sentimentelor de grijă, atenţie, tandreţe.
delicate, deschise, reci şi Roz este culoarea universală a dragostei.
accentuări ale culorilor naturale Roz este o culoare liniştită.
care vă vor înviora universul.  O garoafă roz transmite mesajul „Nu te voi uita niciodată”.
Plum n' Berry, cod 105 - nuanţe Nuanţele tari de roz, precum purpuriu şi burgund, transmit putere.
p ro funde , sa tura te , rec i , 
strălucitoare, pentru machiaj de 

Există o varietate largă de nuanţe de roz: coral, roz intens, fucsia, trandafiriu, zi sau de seară.
magenta, etc.

Trandafirii roşii simbolizează 
romantism, frumuseţe, respect, curaj, dragoste pasională şi unitate. Sunt cei 
mai populari trandafiri. 

Trandafirii roz semnifică eleganţă, graţie, rafinament, stil şi apreciere. 

Combinaţia de trandafiri roz şi roşii înseamnă romantism şi pasiune. 

Colecţia de machiaj Sonya cuprinde nuanţe 
variate de roz, atât pentru rujuri, cât şi pentru 
fardurile de pleoape:

Ruj Barely Pink – cod 119
Ruj Sheer Bliss – cod 120
Ruj Pink Champagne – cod 123
Ruj Dusty Rose – cod 124
Ruj Brandy Ice – cod 125
Ruj Wineberry – cod 126
Ruj Crystal Plum – cod 201
Ruj Pink Reflection – cod 202



Cluj-Napoca, 27 ianuarie 2007. Emoţiile au fost duble: pe lângă faptul că 
acest eveniment era unul aniversar, avea loc la Cluj-Napoca. A fost o provocare 
să organizăm întâlnirea noastră de suflet departe de Bucureşti, aşa cum eram 
obişnuiţi, dar i-am avut alături pe colegii de la Cluj şi pe toţi liderii Forever. Le 
mulţumim tuturor. A fost o zi deosebită, într-o atmosferă extraordinară. 
Spectacolul începe, iar gazdele urcă pe scenă şi transmit publicului energia lor 
debordantă şi voia bună. În acel moment ne-am dat seama ca va fi un Success 

Day reuşit. Şi aşa a fost. Vă mulţumim, 
Ligia şi Doru Paşcan pentru că aţi fost 
gazde minunate! Managerii Generali, 
Dr. Szőcs Gábor şi Dr. farm. Szőcs 
Dóra, ne-au purtat în trecut şi ne-au 
amintit de prima întâlnire Forever care 
a avut loc tot în inima Ardealului, la 
Cluj-Napoca. Ne-au vorbit despre 
oportunităţile pe care ni le oferă 
Forever şi despre forţa de a fi campion. 
Şi, prin puterea exemplului, ne-au 
arătat că şi România poate fi fruntaşă 
în clasamentul european.

President’s Club  2007

De 8 ani împreună

Etnic

Gazde
Doru & Ligia Paşcan, Senior Manageri



Elisabeta Lipă a fost marea 
surpriză a acestui eveniment. 
Maestră emerită a sportului, 
declarată cea mai bună 
canotoare din lume, Elisabeta 
Lipă ne-a vorbit despre 
satisfacţiile şi performanţele 
extraordinare care se pot 
atinge numai prin munca în 
echipă, iar cele peste 3000 de 
persoane prezente în Sala 
Sporturilor au trăit alături de 
ea emoţia reuşitei. 
Tot despre reuşită ne-a vorbit, 
într-un discurs deosebit de 
interesant, cu informaţii utile, 
exemple personale şi mult 
umor, domnul doctor Gabriel 
Larion, Manager, însă de 
această dată a fost vorba 
despre reuşita asupra unui stil 
de viaţă comod şi asupra 
obiceiurilor nesănătoase pe 
care le avem cu toţii.

Elisabeta Lipă,
Multiplă campioană 
mondială şi olimpică

Sergiu Sevcenco, Manager

Valentina Musteaţă, Manager

Dr. Gabriel Larion, 
Manager

Dr. farm. Szocs Dóra
Manager General

Vera Meşter, 
Diamant Safir Manager

Aurel Meşter, 
Diamant Safir Manager

TOP 10 - 2006

Dr. Szocs Gábor
Manager General

I-am cunoscut pe primii manageri din 
Republica Moldova: Sergiu Sevcenco 
şi Valentina Musteaţă, care formează o 
echipă puternică şi entuziastă, pentru 
că s-au sprijinit reciproc în vremurile 
grele de început, iar acum privesc spre 
viitor cu şi mai multă încredere în ei 
înşişi şi în afacerea pe care au pornit-
o. Ultimii speakeri ai acestui Success 
Day, Vera şi Aurel Meşter, Diamant 
Safir Manageri, distribuitorii anului 
2006, ne-au asigurat încă o dată că în 
Forever succesul este mult mai 
aproape decât am putea să ne 
imaginăm. Le mulţumim, lor şi tuturor 
liderilor şi colaboratorilor care ne-au 
fost alături în cei opt ani.
Mulţumiri din suflet speakerilor, pentru 
că ne-au dat încredere şi pentru că ne-
au arătat că reuşita poate fi şi a 
noastră dacă avem un vis puternic în 
care credem.

Calificaţii la Raliul European Calificaţii la Raliul Mondial







Ce ascunde un record? 

Ce înseamnă Jocurile Olimpice pentru un sportiv? 

Când ai început acest sport, te-ai gândit vreodată că vei deveni nr. 1 în 
canotajul mondial?

Ce înseamnă să fii campion în sport, dar şi în viaţă?

Performanţa are limită de vârstă?

Sute de ore de muncă, mii de kilometri pe ape, trăgând la rame, pe ploaie, 
vânt sau în zile toride. Toate acestea ordonează existenţa unor oameni în 
ritmurile parametrilor impuşi de antrenamente dure, deseori nemiloase. 
Pentru canotoarele de la Snagov, este important să participi la competiţii şi 
imperios necesar să învingi.

Competiţia cea mai importantă. Un titlu olimpic câştigat înseamnă un pas 
imens în cariera de campion, dar şi garanţia unor schimbări importante. Nu e 
vorba doar de bani, ci şi de un nou statut social. O dată ce ai atins succesul, 
atenţia celor din jur se îndreaptă către tine şi devii o persoană publică. 
Strălucirea succesului îţi transformă lumea, dar este important să fii conştient Normal! Când am ajuns să fac canotaj aveam deja modele, am fost în lot cu 
că niciun foc nu arde continuu dacă nu este întreţinut. Succesul se obţine prin Sanda Toma şi Valeria Răcilă, singurele simpliste care au câştigat un titlu 
dăruire şi muncă susţinută şi se menţine la fel de greu. Bucuria victoriei este olimpic. Eu am fost cea de-a treia din această galerie. Cu timpul, mi-am dat 
un sentiment minunat, pe care sunt convinsă că l-aţi trăit şi voi, dar şi mai seama că am şi eu stofă de învingătoare şi am început să-mi urmez visul - 
mare este bucuria de a te menţine pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, de prima treaptă a podiumului! Mi-a plăcut întotdeauna să câştig. Ce sportiv nu 
a dovedi că succesul nu este doar un ţel de care ai şi uitat, odată ce l-ai atins, visează la medalia de aur?!
ci mai degrabă un proces de-a lungul căruia te transformi ca om, devii mai 
conştient de resursele şi limitele tale, mai puternic.

Nu poţi restrânge emoţia unei împliniri în câteva vorbe. Dar ştiu că a fi 
campion în orice domeniu înseamnă muncă, solidaritate, spirit de echipă. De 

Fără îndoială, performanţa nu are vârstă! Eu am devenit pentru a 5-a oară câte ori revăd Lacul Snagov, mă întreb câtă ambiţie, durere, bucurie, speranţă  
campioană olimpică la 40 de ani, o vârstă destul de înaintată pentru sportul a adunat în apele sale. Chiar şi lacul a fost cu noi în echipă. Dacă rememorez 
de performanţă. Şi sunt convinsă că este la fel şi în afacerea Forever. Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, care au reprezentat un record pentru 
Dumneavoastră sunteţi o echipă şi, dacă “trageţi” în aceeaşi cadenţă, veţi mine, pentru echipajul bărcii de 8+1, dar şi pentru România, un nou record 
reuşi să fiţi mereu învingători!absolut, clasarea pe primul loc în ierarhia mondială. Uite, mi-au dat lacrimile, 

retrăiesc bucuria, dar şi durerea fiecărui pas până la victorie.

Realizat de Ivana Iancu 

„Ce înseamnă să fii învingător? Să mergi până la capăt. Să sacrifici totul, să-ţi placă ceea ce faci şi să crezi în tine. Voinţă, motivaţie, tărie şi nu se 
poate să nu învingi!”

Sportul românesc ne-a adus an de an bucuria de a ne reconsidera locul, ca naţiune, în momentele celei mai dure dictaturi. Eroii noştri au fost aceşti oameni de 
excepţie, aceste veritabile modele, sportivii. Drumul lor spre glorie este o lecţie vie pentru tinerii care aleg să facă performanţă nu doar în sport, ci în orice 
domeniu. 
Desemnată de Federaţia internaţională de Canotaj „canotoarea secolului”, Elisabeta Lipă a fost decorată în anul 2001 de Asociaţia Europeană a Comitetelor 
Olimpice Naţionale pentru modul cum a sprijinit Mişcarea Olimpică. 
Elisabeta este căsătorită de aproape 25 de ani şi are un fiu, Dragoş, de 10 ani. Este o femeie activă, ofiţer superior în Ministerul de Interne cu gradul de chestor 
şi director adjunct al Departamentului de Comunicare al Ministerului Administraţiei şi Internelor. Este 
licenţiată a Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport şi în prezent doctorand. O perioadă a fost 
antrenor de canotaj la Clubul Sportiv Dinamo şi antrenor secund al lotului olimpic masculin din 2001.
Palmaresul Elisabetei Lipă va fi greu de egalat: în perioada 1980 - 2000 a cucerit nouăsprezece medalii 
la Campionatele Mondiale de Juniori şi Seniori, din care 5 titluri mondiale. A participat la şase ediţii ale 
Jocurilor Olimpice şi a cucerit 8 medalii, din care 5 olimpice.
Cum a reuşit Elisabeta ca în douăzeci de ani de canotaj să bată toate recordurile? Cum a învins din nou 
şi şi-a început o nouă carieră de doi ani încoace? Care este secretul victoriilor sale?

Marea canotoare s-a aflat printre noi în Sala Sporturilor din Cluj, la Success Day-ul aniversar din 27 
ianuarie. Pentru o clipă a fost în barca Forever Living şi “a tras” împreună cu noi spre finish-ul mult visat 
de toţi: succesul. Iată ce ne-a mărturisit despre viaţa, cariera şi visele ei. 

Întâlniri cu oameni remarcabili



Care crezi că sunt calităţile esenţiale pentru a avea succes în carieră?

Cum ai făcut faţă schimbărilor de carieră?

Cum ai reuşit să treci peste insuccese?

Ce înseamnă pentru un sportiv medalia de aur la Jocurile Olimpice?

Cum reuşeşti să-ţi păstrezi forma fizică?

Ce mai visează o mare campioană în viaţă şi în carieră?

 imposibil de descris în cuvinte: 
bucuria victoriei, alături de Acum ştiu că cel mai mult contează puterea de a fi tu însuţi, armonizarea cu 
onoarea de a face imnul ţării partenerul de echipă, credinţa că poţi învinge şi, mai ales, dorinţa de a fi 
tale să răsune, de pe cea mai învingător. Un echipaj de 8+1, în concurs, degajă o energie fantastică - sunt 
înaltă treaptă a podiumului, în şaisprezece braţe care trag şi nouă inimi care bat ca una. E acelaşi lucru şi la 
faţa a mii de oameni. Şi m-am dumneavoastră, cei care formaţi echipa Forever - vă corelaţi forţa, energia, 

bucurat să aflu că faima mintea, armonizaţi mişcarea cu perseverenţa şi efortul 
României este dusă în lume nu doar de sportivi, ci şi de voi, cei care şi astfel sunteţi puternici şi aveţi succes. Pe lângă 
formaţi extraordinara echipă Forever, şi vă felicit din suflet!ambiţie, perseverenţă, seriozitate, disciplină trebuie să 

fii conştient că nu se poate face nimic de unul singur pe 
lumea asta.

După clipa sublimă de glorie am luat-o de la capăt! A trebuit să încep o 
altă carieră. Sunt prima femeie chestor din Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, coordonez un domeniu nou, sunt director adjunct al După fiecare insucces mi-a trecut prin minte să renunţ, 
Departamentului de Comunicare, dar tot în echipă şi respectând dar după ce m-am liniştit am considerat că şi 
principiul – dacă nu perseverezi, nu reuşeşti, am început să fac insuccesul este o experienţă şi am început noul an de 
performanţă şi aici. Mi-a plăcut întotdeauna să cunosc oameni noi, să pregătire ca şi cum aş fi debutat în sport, cu aceeaşi 
învăţ lucruri noi şi, ca orice început, cariera în comunicare e o mentalitate de învingător. Recunosc, am cunoscut şi 
provocare. Da, am făcut schimbarea. Era necesară. Din glorie, de pe eşecul, cealaltă faţă a medaliei - un titlu olimpic pierdut: 
vârf, m-am trezit că o iau de la zero. Acum sunt mulţumită. înseamnă încă patru ani de sacrificiu şi speranţe, 
Reconversia e o problema de mentalitate, iar schimbarea te dincolo de problemele pe care le aduc vârsta şi 
întinereşte. În ceea ce mă priveşte, am câştigat un pariu cu mine sănătatea. Dar te ridici şi continui. Perseverezi, altfel nu 
însămi. O puteţi face şi voi, mai ales că Forever vă oferă varianta reuşeşti! Experienţa mi-a demonstrat că suntem tentaţi 

respectului pentru om. să învăţăm mai degrabă din eşecuri, decât din succese, pentru că eşecurile 
Aveţi de partea voastră dorinţa de a învinge, puterea de a vă autodepăşi, o ne arată care ne sunt punctele slabe şi ne motivează să ne autodepăşim. Un 
companie al cărei statut de lider mondial de peste treizeci de ani reprezintă eşec nu înseamnă un pas înapoi, ci mai degrabă luarea unui nou angajament 
încă un vot de încredere şi o echipă minunată ca o familie. Împreună, prin faţă de noi înşine: “De data asta am greşit, dar cu siguranţă data viitoare voi fi 
ceea ce facem, voi şi cu mine, suntem o familie de campioni care ducem mai bun, pentru că ştiu ce trebuie să schimb, să perfecţionez”. Asta înseamnă 
numele ţării noastre pe buzele oamenilor din întreaga lume. Şi în Forever, ca şi performanţa: să mori şi să renaşti în victorie dacă vrei gloria, succesul!
în sportul de mare performanţă, este nevoie de un angajament total, e nevoie 
de dăruire, concentrare, căutare şi afirmare de sine, dorinţa neobosită de a fi 
mereu mai bun.Ce înseamnă o medalie de aur la Jocurile Olimpice? Totul! E sublim s-o 

câştigi, dar e şi multă durere şi transpiraţie pentru asta. Canotoarele sunt mari 
luptătoare, mari învingătoare, aşa cum ştiu că sunteţi şi voi, pentru că am 

Când m-am retras din canotaj eram epuizată şi mi-am spus că nu vreau să văzut toate diplomele importante obţinute de Forever România, şi le place să 
mai fac niciun fel de sport. Foarte curând am înţeles că nu pot trăi fără sport şi se autodepăşească. De cele mai multe ori, le este greu să exprime prin viu 
am început să-mi fac un program de întreţinere. De 3-4 ori pe săptămână grai trăiri pe care deseori, în disperarea competiţiei, sunt obligate să şi le 
alerg, fac fitness, înot şi saună. De asemenea iau vitamine, calciu, magneziu. stăpânească. După victoria în proba de 8+1, de la Atena, am dat frâu liber 
De curând am descoperit Forever Calcium şi celelalte suplimente şi băuturi emoţiilor, am plâns şi am râs. Eram fericite! Este un sentiment aproape 

nutritive Forever şi le consum cu mare plăcere, le-am introdus în dieta 
mea zilnică. 

Toţi avem vise şi e bine să nu ne oprim niciodată să visăm! Am o mulţime 
de proiecte şi, cu sănătate, alături de familie şi cu un strop de noroc, sper 
să reuşesc să le împlinesc! 



De-a lungul anului ne confruntăm de multe ori cu zile aniversare, când ne gândim să le facem celor dragi o surpriză. Alegerea 
cadoului potrivit nu este totdeauna uşoară, mai ales dacă vrem să oferim ceva deosebit, util, care să bucure sufletul celui de 

lângă noi. Şi dacă am reuşit să trecem cu bine de Ziua Îndrăgostiţilor, înseamnă că suntem pregătiţi să alegem cadoul perfect 
pentru doamnele şi domnişoarele din viaţa noastră. Mai avem la dispoziţie două săptămâni şi toată gama de produse Forever 

pentru a le face o surpriză de 1 şi 8 Martie.  

Fie că facem o vizită la depozite, apelăm telefonul verde la numărul 0800 802 563 sau accesăm www.comenziforever.ro 
produsele Forever reprezintă soluţia ideală pentru un cadou plăcut şi deopotrivă util.

Aşadar, domnilor, vă invităm la cumpărături Forever şi vă oferim câteva idei de cadouri cu care suntem convinşi că nu veţi da 
greş în faţa soţiilor, mamelor, fiicelor, surorilor, prietenelor…

25th Edition for Women
Parfum proaspăt, delicat, floral, o 
adevărată încântare a simţurilor.

Fie că optaţi pentru una dintre 
sugestiile de mai sus sau decideţi 
în funcţie de propria inspiraţie, 
produsele Forever reprezintă 
alegerea ideală pentru 
un cadou de suflet!

Forever Aloe Scrub
Gel exoliant delicat, potrivit atât 
pentru faţă, cât şi pentru corp. 
Gelul stabilizat de Aloe vera din 
compoziţie îi conferă acţiune 
hidratantă. Singurul scrub 
suficient de delicat încât să poată 
fi folosit zilnic.

Aloe Sunless 
Tanning Lotion

Emulsia autobronzantă hidratantă 
pe bază de aloe asigură o culoare 

superbă a pielii pe tot 
parcursul anului, fără riscul 

arsurilor provocate de 
expunerea la soare.

Fleur de Jouvence
Şase produse minunate pe bază 

de Aloe vera, ambalate elegant 
într-o trusă neagră, reprezintă un 

adevărat program de 
înfrumuseţare şi întinerire.

Forever Marine Mask
Mască facială pe bază de Aloe 
vera, minerale marine din alge, 
miere de albine şi extract de 
castravete. Ideală pentru 
curăţarea şi hidratarea tenului.

„Fã-þi din visuri vâsle ºi insula va ieºi la liman!“   Vasile Ghica

Sonya Colour Collection
Produse de machiaj pentru ten, ochi, 
buze, obraji într-o varietate de nuanţe 
potrivite oricărui tip de ten şi oricărei 
culori a ochilor.



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 

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!

Sunt susţinute de cei mai de succes lideri din reţeaua Forever. Vă oferă un 
plus de instruire pentru calificarea dvs. 
la nivelul de Manager.
IMPORTANT! Să aveţi cu dvs. broşurile: 
„Planificarea afacerii Forever” şi 
„De la Supervizor la Manager”

BRA{OV

CONSTANŢA

SALA CAMEREI DE COMER} 
{I INDUSTRIE

SALA PRESTIGE 
Hotel IBIS

CLUJ-NAPOCA

IA{I

SALA - UNIVERS T

SALA - IUSTIN MOISESCU

17 februarie - 
31 martie - 
28 aprilie - Eleonora & Florea Baciu
26 mai - Szabó Éva

Szabó Éva
Marilena & Teodor Culişir  

Toate `ntâlnirile se desf\[oar\ `ntre orele 10:00 - 14:00

Întâlniri lunare de planificare 
a afacerii Forever

SALA DE FESTIVITĂŢI - Liceul Elena Cuza

în CRAIOVA ARAD

SALA - CASEI SINDICATELOR 

17 februarie -  
31 martie - Tatiana & Vasile Tofan
28 aprilie - Maria Pop 
26 mai - Mircea & Dana Olariu

Elisaveta & Alex. Pocaznoi 

17 februarie - 
31 martie - 
28 aprilie - Camelia & Daniel Dincuţă
26 mai - Constantin & Tania Popa

Cristiana & Eugen Dincuţă
Maria & Daniel Parascan

17 februarie - 
31 martie - 
28 aprilie - Emanoil Mandreşi
26 mai - Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Tatiana & Vasile Tofan
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

17 februarie -  
31 martie - Vera & Aurel Meşter
28 aprilie - Ramona & Dorin Vingan
26 mai - Tatiana & Vasile Tofan

Mircea & Dana Olariu 

17 februarie - 
31 martie - 
28 aprilie - Iulia Beldiman
26 mai - Vera & Aurel Meşter

Maria & Daniel Parascan
Constantin & Tania Popa

17 februarie -  
31 martie - Ramona & Dorin Vingan
28 aprilie - Szabó Éva
26 mai - Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

Marilena & Teodor Culişir 

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

BUCUREŞTI

Acum şi 

Noua broşură Sonya

DVD-uri 
Success Day

CD-uri 
Success Day

Stima]i distribuitori, 

 

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.

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

diferită

Verificarea punctelor

SUCCESS DAY SUCCESS DAY 
Vă aşteptăm cu drag să fiţi alături de noi pe 
24 martie 2007, din nou, la Sala Palatului!

Bucureşti, 24 martie

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.

Primăvara aceasta,
oferiţi celor dragi 
mărţişoare Forever!

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

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

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

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

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

Dragi distribuitori, 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.

În conformitate cu art. 134 din noul Cod Fiscal, rugăm toţi distribuitorii care facturează bonusurile către 
FLP România să emită lunar facturile pentru serviciile pe care le desfăşoară. 
 

Facturile care însumează bonusurile aferente mai multor luni nu vor mai fi acceptate, deoarece sumele care 
reprezintă bonusurile din lunile anterioare nu mai sunt deductibile din punct de vedere fiscal (inclusiv TVA-ul). 
 

Facturile emise de către distribuitori în luna în curs trebuie să ajungă la sediul firmei cel târziu până în 
data de 10 a lunii următoare (Exemplu: bonusurile din ianuarie trebuie facturate în cursul lunii februarie – 
cu data de februarie! – iar aceste facturi trebuie să ajungă la Sediul Central cel târziu în data de 10 martie). 



Ion Ciolac Lucian & Cerasela PloscarDeva
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SPONSORIASISTENT MANAGERI

SPONSORIMANAGERI
Maricica & Constantin Agafiţei

Diana Buză
Ludmila & Mihail Buză
Eva & Gheorghe Voicu

Satchinez, TM
Bucureşti
Graţieşti, Chişinău
Bucureşti

Ilie & Adriana Carciuc
Elena Bădrăgan
Diana Buză
Elena Petrovici

SOARING MANAGERI

SPONSORISENIOR MANAGERI
Elena Bădrăgan Ana AmzaBucureşti

Ilie & Adriana Carciuc Timişoara Petru & Gheorghiţa Vasin

SPONSORI



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

Aurel & Veronica Meşter (recalificat)

 

Programul Stimulativ de Merit

SUPERVIZORI SPONSORI
Tereza Aftaragaci

Elena & Marius Badea
Ion & Aurelia Baetu

Marius & Loredana Baetu
Ciprian Baritz

Bódi Erzsébet & Adorján Levente
Liliana & Gheorghe Bolea

Constantin Braşov
Gheorghiţa & Daniel Călinescu

Ileana Calotă
Mădălina Carabulea

Lăcrămioara & Doru Chiriac
Eugenia Cioară

Ionica & Ionel Ciucure
Maria Cojocaru

Dávid Zoltán & Adél
Ion Dobren

Ksenea Dragomir
Maria Dragoş

Nicoleta & Marian Duminică
Claudius Florescu

Gáspár Ildikó & Ştefan
Pavel & Elena Husmezean

Anişoara Ivu
Kuti Katalin & Bakó András

Ana Lionte
Elena & Mihai Marcu

Amedeo & Catrina Mihai
Maria Mihalache

Florina & Dumitru Mitesc
Georgeta Modoi

Elena & Călin Morar
Aurelia Nebunu

Pál András
Cecilia & Dumitru Paraschivoiu

Patakfalvi Zsolt
Mariana & Cristian Pertea

Veronica Pîrvu
Florina Poneava
Marius Popescu

Tănăsica Răduţă
Florin Staicu

Florina & Adrian Ştefan
Mariana & Ion Traşcă

Vas Hunor
Voichiţa & Robert Voicu

Iaşi   
Caracal
Izvoarele, GR
Izvoarele, GR
Sfântu Gheorghe
Braşov
Petroşani
Sîngeru, PH
Târgovişte
Pesteana-Bîlteni, GJ
Medgidia
Târgovişte
Medgidia
Timişoara           
Ţicleni, GJ
Sfântu Gheorghe
Valeapai, CS  
Hunedoara
Cuvin, AR
Piteşti
Piteşti
Sfântu Gheorghe
Turda
Bacău
Ilieni, CV
Satchinez, TM     
Ploieşti
Bucureşti
Târgu-Jiu
Petroşani
Bucureşti
Bistriţa
Târgu-Jiu       
Sfântu Gheorghe
Pestişani, GJ
Sfântu Gheorghe
Ploieşti
Ţicleni, GJ
Timişoara     
Târgu-Jiu
Ploieşti
Galaţi
Boldeşti-Scăieni, PH
Curtea de Argeş
Sfântu Gheorghe
Bucureşti

Constantin & Margareta Aniţei
Mirela & Marcel Firiceanu
Constanţa Rucăreanu
Ion & Aurelia Baetu
Vas Hunor
Pál András
Alexandru & Rodica Gabor
Gabriela Rădulescu
Lăcrămioara & Doru Chiriac
Măndiţa Iftode
Eugenia Cioară
Maria Cojocaru
Elena & Florentin Gheorghe
Maricica & Constantin Agafiţei
Veronica Pîrvu
Gáspár Ildikó & Ştefan
Maricica & Constantin Agafiţei
Alina & Adrian Vasile
Răzvan & Daniela Pocaznoi
Maria Dănălache
Nicoleta & Marian Duminică
Baritz Ciprian
Eugenia Ferenţ
Mariana & Silviu Ursu
Dinka István Levente
Maricica & Constantin Agafiţei
Georgiana Marcu
Ioana & Ion Calotă
Mariana Ganea
Liliana & Gheorghe Bolea
Georgiana Oprică
Mikesz Delia & Ioan
Cecilia & Dumitru Paraschivoiu
Dávid Zoltán & Adél
Daniela & Ion Epure
Nagy Ella Róza
Claudia & Daniel Stanciu
Ileana Calotă
Călin & Mirandolina Maghiari
Ileana & Constantin Popescu
Mariana & Doru Raevschi
Ionela & Cezar Pricop
Marian & Maria Voinea
Claudius Florescu
Patakfalvi Zsolt
Eva & Gheorghe Voicu



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:


