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i bine, vremea a început să se încălzească. Aproape că a venit vara iar 
Forever merge minunat până acum. Avem parte de un început de an 
record. Ştiu că, în cazul în care locuiţi într-o zonă mai rece, nu vi se pare 

că vara este aproape, dar aici, în Arizona, temperaturile ating deja 30 de grade 
Celsius.

Este atât de reconfortant să poţi observa explozia de vegetaţie şi culoarea ei 
de un verde minunat. La fermele Maughan încep să prindă contur noile 
generaţii de viţei şi mânji. Îmi place foarte mult să-i privesc în timp ce fac 
primii paşi pentru ca mai apoi, în numai câteva ore, să-i văd alergând pe 
pajişti, dând din picioare şi sărind. Energia şi pofta lor de viaţă sunt 
molipsitoare.

credinţa care conduce spre realizări. Nimic nu poate fi făcut fără speranţă şi 
încredere.”Mă întreb câteodată dacă şi energia şi pofta noastră de viaţă sunt 

molipsitoare. Suntem încântaţi că trăim? Suntem bucuroşi când ne dăm jos 
Feriţi-vă de noroiul veştilor rele şi al conversaţiilor negative – afacerea din pat dimineaţa? Ştiu că aici merg, poate, puţin cam prea departe…este, 
noastră nu este perfectă şi nici nu va fi vreodată. Însă ea reprezintă o într-adevăr,  greu să „jubilezi” în fiecare dimineaţă, dar ar trebui totuşi să 
minunată oportunitate ce vă oferă un stil de conducere puternic, bazat pe jubilăm mai mult decât să trândăvim, nu-i aşa?
principiul corectitudinii şi o gamă de produse extraordinară. Aveţi încredere în 
voi înşivă, în talentul şi în entuziasmul vostru molipsitor pentru a vă amplifica Cu toţii am auzit şi am rostit expresia „să devii un produs al produsului”, 
unicitatea. Fiţi curajoşi şi încrezători în şansa pe care o aveţi la îndemână; atunci când ne-am referit la importanţa folosirii produselor Forever în 
numai aşa veţi putea experimenta FOREVER cum nu aţi mai făcut-o până propriile vieţi. Dar mă gândesc că uneori uităm că produsul nostru numărul 1 
acum!este Planul de Marketing. De acum înainte, când folosiţi sau auziţi această 

expresie, întrebaţi-vă: „Sunt eu un produs al speranţei şi oportunităţii pe care 
mi le oferă Planul de Marketing? Lucrez îndeajuns de mult pentru a profita de 
toate avantajele Planului de Marketing? Împărtăşesc beneficiile lui cu toţi cei 
care fac parte din cercul meu de cunoştinţe?” Şi, cel mai important,   
întrebaţi-vă „Oare reuşesc să fiu un exemplu de optimism şi gândire pozitivă 
pentru echipa mea , astfel încât exemplul meu să fie molipsitor?”

Celebra autoare americană Helen Keller, renumită pentru succesul şi 
optimismul său, în ciuda obstacolelor pe care i le-a ridicat viaţa (cecitatea şi 
surzenia), a rostit cuvinte înţelepte despre acest subiect: „Optimismul este
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Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan



e-am întors de curând de la triplul eveniment Forever Living Products Ştiţi că atitudinea creează aptitudinea. Doar manifestându-vă mai entuziast 
care s-a desfăşurat la Stockholm. Concentrate într-o singură întâlnire, decât vă simţiţi uneori puteţi realmente să creaţi acel nivel de bucurie 
Rally-ul European, Rally-ul Mondial şi Profit Sharing au redefinit interioară. E de ajuns să zâmbiţi, să vă mişcaţi, să respiraţi ca atunci când 

succesul în compania noastră şi au stabilit noi standarde pentru excelenţă. aveţi o stare de efervescenţă. Este o cheie miraculoasă. Făcând conştient 
Atmosfera a fost electrizantă, iar echipa României o prezenţă exemplară. gesturi care exprimă entuziasmul începeţi să vă simţiţi mult mai entuziaşti.
Peste 600 de oameni au trăit la intensitate extraordinară fiecare clipă. A fost o 
baie de entuziasm. A fost exact ceea ce aşteaptă Rex Maughan de la noi, cei Gândiţi pozitiv. Observaţi latura luminoasă a fiecărei situaţii. Înconjuraţi-vă de 
care dăm viaţă viziunii lui îndrăzneţe. oameni optimişti. Citiţi cărţi motivaţionale. Afişaţi pe desktop-ul 

computerului, pe oglinda de la baie, pe bordul maşinii, pe perete mici texte 
Imaginaţi-vă o întâlnire mondială la care vin cei mai buni distribuitori de pe care vă inspiră, idei-forţă care vă insuflă încredere şi bucuria de a trăi.
planetă. Ca să te faci remarcat e nevoie de o triplă strălucire. Iar reprezentanţii 
ţării noastre au fost la înălţime. Dacă nu v-aţi numărat printre ei, căutaţi pe Fiţi recunoscători. Pentru tot ceea ce aveţi. Pentru relaţiile, pentru talentele, 
cineva care a fost acolo. Şi veţi vedea ce energie au cuvintele acestui om pentru şansele care există acum în viaţa voastră. Concentraţi-vă pe ceea ce 
acum, câtă încredere şi optimism transmite privirea lui. O experienţă de există din belşug, nu pe ceea ce vă lipseşte. Cea mai bună metodă de a primi 
asemenea fel are ecouri profunde în fiecare dintre participanţi şi, prin forţa mai mult din ceea ce vreţi este să fiţi sincer recunoscători pentru ceea deja aţi 
molipsitoare a entuziasmului, în echipele de care aparţin. primit.

Mesajul lui Rex a pledat cu multă căldură pentru onestitatea, pentru Dăruiţi. Fiţi cei generoşi, nu cei care pretind să li se dăruiască. Oferiţi fără 
integritatea pe care se bazează compania noastră. Să nu renunţăm la ea sub măsură atenţia, talentul, energia, cunoştinţele, carisma, timpul vostru acelor 
niciun pretext. Să fim oneşti faţă de noi înşine, faţă de coechipieri, faţă de oameni cu care aveţi o legătură binefăcătoare. Când vă folosiţi aptitudinile 
consumatori. Să nu promitem mai mult decât o fac excelentele materiale pentru a transforma lumea într-un loc mai bun aveţi cea mai împlinitoare 
editate de companie. Calitatea produselor Forever Living Products reprezintă activitate din câte se pot imagina. Şi în felul acesta sunteţi mereu plini de 
cea mai bună reclamă. Şi cea mai convingătoare. entuziasm. 

A doua idee este de fapt deviza sub care Rex Maughan a înfiinţat această Iubiţi, iubiţi şi apoi iubiţi mai mult! Iubiţi-vă copilul, părinţii, soţul sau soţia, 
companie fenomen, este crezul după care îşi trăieşte viaţa. Entuziasmul ca prietenii, echipa, afacerea Forever, câinele, pisica, grădina, strada, vecinii, 
mod de a fi. Entuziasmul ca mod de a participa total la prezent, pregătind satul/oraşul, ţara, iubiţi-vă pe voi înşivă, iubiţi totul. Iubirea este cea mai înaltă 
seminţele pentru un viitor extraordinar. energie pe care o putem simţi. Nu aşteptaţi ca dragostea să intre în viaţa 

voastră. Faceţi ca dragostea să vi se petreacă. Fiţi iubirea pe care o căutaţi în 
Entuziasmul este la fel ca orice aptitudine. Dacă este practicat şi exersat cu jur. Iubiţi şi veţi fi iubiţi.
perseverenţă îl perfecţionăm continuu. Dacă nu, pur şi simplu se pierde. 
Entuziasmul rareori este o aptitudine pe care o avem din naştere. E mai Iubiţi succesul pe care vi-l doriţi pentru voi înşivă şi pentru întreaga echipă a 
degrabă rezultatul unui efort conştient. Când dezvoltăm talentul de a ne folosi României. Amintiţi-vă că am fost în top 5 şi suntem hotărâţi să revenim în 
entuziasmul putem depăşi obstacole care par de netrecut. Fără entuziasm, forţă. Cei mai buni din lume ne aşteaptă să le fim din nou alături. Deocamdată 
însă, chiar şi cele mai speciale şanse rămân invizibile. Aşadar cum să ne Franţa este înaintea noastră. Cum a reuşit? Poate echipa lor şi-a dorit mai 
trezim entuziasmul, calitatea aceea pe care grecii o credeau divinitatea din mult decât ne-am dorit noi. Poate a pus în mişcare mai mult entuziasm. Acum 
interiorul fiecăruia? este momentul nostru. Alegem să ne trăim propria şansă. Alegem 

entuziasmul care duce pe scurtătură spre marile succese. 
Urmaţi-vă pasiunea. Este o regulă de aur. Fără pasiune entuziasmul nu poate 
trăi. Descoperiţi ce anume vă pasionează din afacerea Forever şi dedicaţi-vă Vă felicităm pentru realizările deosebite de până acum şi vă dorim 
acelui tip de acţiuni. efervescenţă fără limite, 

Trăiţi sănătos pentru a fi plini de energie. Aţi văzut vreodată un om lipsit de 
vlagă capabil de entuziasm? Cu siguranţă nu. Hrană naturală, suplimente 
nutritive Forever, apă din belşug, exerciţii fizice şi relaxare. Aşa veţi avea 
mereu resurse pentru un entuziasm fără vârstă.

foreverliving.com

Mesajul Managerilor Generali
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Aloe este aliatul tău
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Odată ce vremea se încălzeşte, cu toţii suntem mai preocupaţi de felul în care 

arătăm. Gândul la vară şi la vacanţă ne face să ne supunem trupul unei examinări 

minuţioase. Ochiul nostru critic observă fiecare imperfecţiune şi ne pare rău că nu 

am început să acordăm mai din timp atenţie felului în care vom arăta în costumul de 

baie. Aşa că nu ne rămâne decât să ne luăm 

inima-n dinţi, să ne înarmăm cu răbdare şi 

să începem să ne îngrijim trupul ascuns 

atâtea luni sub hainele groase.

Îngrijorare: Piele foarte albă
Vremea ne permite deja să purtăm fuste şi bluze cu mânecă scurtă, dar parcă nu ne vine să 
ne expunem pielea, care după anotimpul rece este... atât de albă! Ce-i de făcut? La plajă 
încă nu putem să mergem, iar solarul, din câte am auzit, nu este recomandat! Ne înfofolim 
până când vremea ne va permite să ne bronzăm natural? Nici gând!
 

Sfat Forever: Poţi obţine bronzul pe care ţi-l doreşti fără a te expune soarelui, ale cărui 
raze sunt din ce în ce mai puternice şi, deci, mai nocive pentru pielea noastră. Cu ajutorul 
emulsiei autobronzante Aloe Sunless Tanning Lotion poţi obţine nuanţa de bronz mult 
visată şi poţi renunţa la cămăşile cu mânecă lungă. Acest produs este perfect pentru că nu 

pătează hainele, nu degajă miros, 
conţine gel stabilizat de Aloe vera şi 
se aplică foarte uşor, ca şi orice altă 
cremă. Însă, pentru a obţine un 
bronz uniform este necesar ca 
pielea să fie exfoliată înainte (iar 
pentru asta există Aloe Scrub, 
care poate fi folosit zilnic) şi bine 
hidratată – vezi „Îngrijorare: 
Deshidratarea pielii“. Dar ai grijă, 
Aloe Sunless Tanning Lotion nu te 
protejează de efectele nocive ale 
razelor soarelui. Pentru momentele 
în care vă expuneţi la soare, folosiţi 
Aloe Sunscreen, factor excelent 
de protecţie solară, cu acţiune 
dublă (UVB şi UVA), rezistent la apă.

!!

Îngrijorare: Deshidratarea pielii
Nu de puţine ori observăm că, după lunile friguroase de iarnă, 
pielea noastră şi-a pierdut din tonus. Această problemă apare 
atât datorită faptului că în anotimpul rece nu consumăm 
suficiente alimente proaspete, fructe şi legume în stare 
naturală, cât şi din cauza faptului că frigul ne face mai 
sedentari; nu ne plimbăm, folosim cât mai mult mijloacele de 
transport în comun, scara rulantă şi liftul. Astfel că pielea a 
devenit ternă, îmbătrânită şi lipsită de elasticitate.
 

Sfat Forever: Dacă pielea deshidratată reprezintă grija ta cea 
mai mare, stai liniştită. Problema poate fi remediată cât ai 
spune „Aloe Moisturizing Lotion”. Această cremă pe bază de 
aloe conţine agenţi umectanţi remarcabili şi agenţi hidratanţi 
pe măsură. Colagenul şi elastina din formula ei îţi vor răsfăţa 
pielea şi îi vor reda elasticitatea, aspectul moale şi catifelat. 
Este de ajuns să aplici Aloe Moisturizing Lotion după fiecare 
duş, pe pielea puţin umedă, pentru o mai bună absorbţie. Pe 
lângă excelentele proprietăţi hidratante, această emulsie este 
recunoscută pentru contribuţia pe care o aduce în 
contracararea efectelor poluării şi a agresiunii factorilor de 
mediu. Pielea ta o va iubi iar tu o să fii mult mai încrezătoare în 
tine însăţi atunci când vei ieşi la plajă sau la iarbă verde.

„Singurul obstacol în calea 
realizãrilor de mâine îl 
constituie îndoielile de astãzi.“
Franklin Delano Roosevelt      

!
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Îngrijorare: Celulita
În prezent, probabil, nu mai există femeie care să nu fie afectată de aspectul de „coajă de portocală” al pielii. 
Celulita apare datorită unui cumul de factori: alimentaţie neechilibrată, disfuncţii hormonale, consum de 
tutun, alcool şi cafeină, un stil de viaţă sedentar, ba chiar, s-a descoperit că celulita poate apărea şi datorită 
factorilor genetici.
 

Sfat Forever: Este greu de luptat împotriva acestei afecţiuni, pentru că uneori asta înseamnă să luptăm 
împotriva obiceiurilor noastre (sedentarismul, fumatul, mâncarea mai puţin sănătoasă etc.). Forever vine în 
ajutorul celor hotărâte să aibă un corp armonios cu Aloe Body Toning Kit, set anticelulitic care conţine cinci 
produse, special create pentru a se alia cu tine în lupta împotriva celulitei. Să nu crezi că acest kit va învinge 
singur aspectul neplăcut de coajă de portocală, dar dacă eşti atentă la ceea ce mănânci şi dacă faci şi puţină 
mişcare, rezultatele sunt garantate. Produsele din Aloe Body Toning Kit conţin extracte vegetale europene şi 
agenţi care provoacă încălzirea locală a ţesuturilor, stimulează circulaţia şi elimină toxinele, mobilizând 
astfel fluidele din depozitele celulitice. Tot ceea ce-ţi rămâne ţie de făcut este să urmezi întocmai 
instrucţiunile de utilizare din interiorul setului, să declari război sedentarismului şi să-i promiţi organismului 
tău o hrană cât mai sănătoasă. Restul îl face Aloe Body Toning Kit. Rezultatul: adio celulită!

!!!

Acum poate să vină vara pentru că eşti 

pregătită. Cumpără-ţi un costum de 

baie nou, în culori vii şi demonstrează 

tuturor că eşti mulţumită de felul în 

care arăţi. Toţi vor vrea să-ţi cunoască 

secretul. Spune-le că nu e greu deloc, 

trebuie doar să ai încredere în 

continuare în tine şi în Forever. 

Să ai o vacanţă minunată, de retrăit!

Îngrijorare:  
Kilograme în plus
Aşadar, ţi-ai rehidratat pielea, ai un bronz superb şi ai pus 
pe fugă definitiv celulita însă nu te consideri pregătită 
pentru garderoba de vară pentru că unele dintre 
depozitele de grăsime ale iernii se încăpăţânează să 
rămână pe ici pe colo, în locurile esenţiale… 
Sfat Forever: Programele Clean 9 şi Lifestyle 30 au fost 
special create pentru a te ajuta să scapi de burtică şi 
aripioare. Urmează aceste programe întocmai şi nu 
numai că problema kilogramelor nu-ţi va mai da dureri 
de cap; în plus, te vor ajuta să elimini toxinele din 
organism şi să te simţi în formă. Nu vei mai avea 
probleme cu silueta pentru că programele Clean 9 şi 
Lifestyle 30 te vor învăţa să duci un stil de viaţă sănătos, 
prin exerciţii fizice şi alimentaţie echilibrată. Este cea 
mai bună investiţie pe care o poţi face pentru sănătatea 
ta! Nu va fi uşor, dar la sfârşitul celor 39 de zile, îţi vei 
mulţumi pentru alegerea făcută. 

3

98% dintre femei sunt afectate de 
celulită?

d60% dintre a ulţi nu fac mişcare atât 
cât ar trebui?

rpână la 65 de ani, pe soanele care nu 
aufăcut mişcare în mod regulat pierd 
în jur de 80% din masa musculară?

d  stratul superior al pielii (epi erma)
var z  ia ă în grosime de la 0,05 milimetri 

  mîn zona ochilor până la 1,5 mili etri în 
rzona tălpilo ?

Ştiaţi că…

! !! !
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Raliul Mondial reuneşte anual cei mai buni distribuitori din ţările de succes Forever. Încă din 
anul 2000, România a fost prezentă la acest eveniment, iar anul acesta au fost în 
Scandinavia, alături de Directorii Generali Forever Living Products România, top-
distribuitorii ţării noastre: Aurel şi Veronica Meşter, Diamant Safir Manageri şi Maria Pop, 
Soaring Manager. Reprezentanţii ţărilor fruntaşe au avut parte, din nou, de o experienţă 
inedită în compania conducerii Forever Living Products: Rex, Gregg, Aidan şi Rjay. Am 
petrecut 10 zile de neuitat alături de liderii mondiali Forever, într-o atmosferă de veselie şi 
entuziasm cu adevărat molipsitoare. Ne-am relaxat şi în acelaşi timp ne-am încărcat 
bateriile pentru a face faţă noilor provocări. A fost pentru noi toţi un privilegiu să vizităm 
acele locuri minunate din nordul Europei – o destinaţie la care până acum poate nici nu 

visasem. Ne-am simţit onoraţi să luăm cina în restaurantul unde a fost decernat primul premiu Nobel din istorie, am admirat cu răsuflarea tăiată 
superbele peisaje ale coastelor Norvegiei, de la bordul unui vas de croazieră impresionant, am schiat şi am făcut plimbări cu snow-mobilul. A fost o 
vacanţă minunată, alături de oameni minunaţi, energici şi entuziaşti, de la care avem totdeauna ceva de învăţat. Aşteptăm cu nerăbdare Raliul de anul 
viitor care se va desfăşura în India.
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Raliul Mondial 2007

Sediul Forever Scandinavia

„Recent ne-am întors de la triplul eveniment Forever: Raliul European, Profit 
Sharing şi Raliul Mondial. Pentru câteva zile, peninsula scandinavă a vibrat 
de entuziasmul, emoţia şi bucuria împărtăşită de miile de participanţi.
Timp de zece zile am avut onoarea de a fi în compania acelora care, prin 
munca lor de zi cu zi, nu obosesc să facă bine altora: Rex Maughan, Gregg 
Maughan, Aidan O'Hare, Rjay Lloyd, Managerii Generali şi Top Distribuitorii 
din cele mai reprezentative ţări.
Îi iubesc pe aceşti oameni plini de căldură, modestie, dornici să comunice, 
să împărtăşească din experienţa lor sau din secretul succesului lor !
Timp de zece zile am călătorit în cele mai frumoase locuri din Suedia şi 
Norvegia: Stockholm, Are, Trondheim, Bodo, şi dincolo de Cercul Polar de 

Nord, în arhipelagul 
Lofoten. Vreţi să ştiţi 
dacă a fost bine? A fost perfect ! Am inima plină de bucurie şi de recunoştinţă ! Mulţumesc Dóra si Gábor, 
Vera şi Aurel, sunteţi o companie minunată. Mulţumesc echipei Forever România; cu fiecare zi suntem tot 
mai aproape de Spirit Award. Este o mare binecuvântare să faci parte dintr-o asemenea companie, să fii 
partener cu asemenea oameni de excepţie. Să facem totul pentru a păstra această binecuvântare, 
respectându-ne unii pe alţii şi promovând principii corecte care stau la temelia acestei companii, unice în 
lume, Forever Living Products International. Cu mult respect şi dragoste, 
 

Maria Pop, Soaring Manager“

 
„Nu lãsa 
viaþa sã te 

descurajeze; 
oricine a ajuns 

sus a pornit 
de jos.“

Richard L. Evans  
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„Această întâlnire este organizată pentru cei mai buni lideri Forever din ţările cu cele mai bune rezultate obţinute în anul precedent, iar în acest an prima parte 
s-a desfăşurat împreună cu Raliul European şi Profit Sharing în minunatul oraş suedez STOCKHOLM. După această festivitate, echipa Forever a plecat cu 
avionul spre oraşul Are, am fost cazaţi la clubul de munte HOLYDAY CLUB, unde ni s-a oferit o ambianţă perfectă pentru odihnă: de la relaxare în faţa şemineului, 
schi, tur cu snow-mobilul, până la sania trasă de câinii haski , înot în piscină şi meditat în jacuzzi. Aventura a continuat cu drumul spre TRONDHEIM - Norvegia. 
Ne-am îmbarcat pe vasul POLARLYS care ne-a purtat dincolo de Cercul Polar şi am explorat zone necunoscute până acum, bucurându-ne de un peisaj 
incredibil. Călătoria s-a finalizat la Gotheborg, unde am vizitat fantasticul castel care a fost transformat în sediul firmei Forever Living Products Scandinavia şi 
ne-am luat rămas bun în cadrul unei cine festive cu mâncare deosebită şi concursuri distractive la care au participat toţi cei prezenţi, cântând în limba suedeză 
şi dansând ca nişte copii. Mulţumim pentru discuţiile constructive Directorilor Generali, familia Szőcs, şi minunatului nostru sponsor, Maria Pop pentru timpul 
petrecut împreună. Dincolo de toate acestea, ce ne-a impresionat şi de această dată sunt liderii noştri extraordinari, începând cu Rex şi Gregg Maughan, alături 
de Aidan O'Hare, care, împreună cu staff-ul Forever Scandinavia, s-au pus în slujba liderilor FLP, pentru ca acestora să nu le lipsească nimic, să se simtă bine, 
să fie cu toţii răsplătiţi din toată inima celor ce ne conduc. Devotamentul lor faţă de distribuitori este incredibil şi exemplul lor ne-a motivat să-i urmăm, 
întorcându-ne acasă cu gândul să fim mai buni sponsori, mai buni Manageri şi mai buni lideri. Le mulţumim pentru tot ce ne-au oferit şi ne-au învăţat în aceste 
zile şi ne exprimăm recunoştinţa şi aprecierea faţă de toţi distribuitorii din România care au făcut posibil ca ţara noastră să fie calificată în rândul ţărilor fruntaşe 
din întreaga lume. Prezenţa României a fost remarcată şi apreciată de toţi participanţii: "Aţi fost echipa cea mai bună şi mai creativă. Aţi oferit un show 

minunat!", de aceea îi felicităm 
încă o dată pe cei care s-au 
identificat cu Forever România şi 
au  sus ţ inu t  a tmosfera  de  
entuziasm în jurul lor demonstrând 
că iubesc afacerea FOREVER şi 
iubesc ţara pe care o reprezintă. Ei 
ştiu să se bucure împreună cu 
colegii lor indiferent de echipa din 
care făceau parte. Am fost cu toţii o 
singură echipă şi acesta este lucrul 
care ne încurajează să spunem că 
nu peste mult timp vom fi printre 
primele trei ţări din Europa. Până 
atunci, să ne unim mai mult, să 
apreciem şi să participăm la 
împlinirea viselor oamenilor din 
echipele noastre!
Cu mult drag,
 
Vera & Aurel Meşter, 
Diamant-Safir Manageri“
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Pentru toţi cei care cred că Forever este, într-adevăr, cea mai mare oportunitate din lume, pentru toţi cei 
care consideră că orice provocare este, de fapt, un pas înainte, pentru toţi cei care nu şi-au pierdut 
speranţa şi au dat dovadă de multă răbdare şi 
înţelegere, promovând cu dragoste şi seriozitate 
afacerea Forever, pentru ei şi pentru toţi colaboratorii 
companiei noastre avem o veste extraordinară:
 

Depozitul din Chişinău, Republica Moldova, Bulevardul 
Dacia nr. 24, şi-a deschis porţile! Colegii noştri, Sergiu 
şi Corina, vă aşteaptă cu drag şi sunt la dispoziţia 
tuturor celor care doresc să accepte provocarea 
Forever şi să-şi construiască o afacere serioasă.

Pentru Forever, 13 nu este număr cu ghinion. 13 este ziua de naştere a ceea ce 
avea să schimbe în bine viaţa a milioane de oameni. 

Pe 13 mai 1978 visul lui Rex Maughan începea să devină realitate. Pe 13 mai 
1978, Rex a început să făurească destinul multor altor familii, prin puterea 
visului său. Acum 29 de ani afacerea noastră debuta în câteva state din SUA, 
cu numai câteva produse, pentru ca până la sfârşitul anului să se extindă pe 
întreg teritoriul Statelor Unite şi să atingă vânzări de 1 milion de USD.

13 mai 1978 a fost una dintre zilele de bun augur, pentru că începând de atunci 
şi până în prezent afacerea noastră a crescut continuu: am lansat noi produse, 
ne-am extins în peste 120 de ţări din lumea întreagă, avem peste 8 milioane de 
distribuitori şi o cifră de afaceri globală de peste 2 miliarde de USD. Cu toţii 
sunteţi parte a acestui succes grandios. Călătoria Forever din ultimii 29 de ani 
a fost uimitoare, dar ce e mai minunat de acum încolo va urma, pentru că pe 
măsură ce trece timpul devenim mai puternici şi mai încrezători.

La mulţi ani Forever Living Products!
La mulţi ani Rex Maughan! 
La mulţi ani tuturor!
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Visuri împlinite

Pentru detalii referitoare la produsele disponibile pentru moment în Republica Moldova, la modalitatea de 
înscriere şi de plată a produselor, vă rugăm să luaţi legătura cu colegii noştri din Chişinău, Sergiu şi Corina. 

Sperăm că în cel mai scurt timp posibil vor fi disponibile spre vânzare majoritatea produselor Forever şi vă 
mulţumim încă o dată pentru răbdarea şi înţelegerea de care aţi dat dovadă în toată această perioadă. 
Vă dorim mult succes!

Programul depozitului va fi:

Luni: 12:00 - 20:00
Marţi - Vineri:    9:00 - 17:00
Prima zi lucrătoare a fiecărei luni: inventar
 

Telefon: 00373/22.92.81.82

Corina Ştirbu, Asistent Forever

Sergiu Biţă, Manager Regional 



Make-up artiştii din întreaga lume au căzut de acord asupra ideii că 

fondul de ten este indispensabil unui machiaj perfect. El ajută tenul 

să arate impecabil şi reprezintă baza ideală pentru realizarea unui 

machiaj desăvârşit. Ales în nuanţa potrivită şi aplicat corect, fondul de 

ten va acoperi imperfecţiunile, va corecta nuanţa tenului şi îţi va pune în 

evidenţă frumuseţea.

Cosmeticaloe

Răsfoieşte broşura Sonya pentru a afla mai multe 
despre întreaga gamă de make-up, împreună cu 
sfaturi utile despre diferite tipuri de machiaj, 
modalităţi de aplicare şi fotografii „înainte” şi „după”.

Aplică fondul de ten
 

Un ten impecabil machiat necesită o îngrijire 
prealabilă atentă. Pregăteşte-ţi totdeauna 
pielea pentru aplicarea fondului de ten prin 
demachiere, tonifiere şi hidratare cu 
minunatele produse din trusa Aloe Fleur de 
Jouvence. Aplică uniform şi cu atenţie fondul 
de ten, având grijă să estompezi spre linia de 
inserţie a părului. 

Sfat: Un strop de Alpha-E Factor te poate ajuta 
să dai fondului de ten o consistenţă mai fluidă, 
făcându-l, astfel, mai uşor de aplicat.

Continuă machiajul cu celelalte produse din 
gama Sonya Colour Collection şi vei observa 
diferenţa! 

Gama de machiaj Sonya Colour Collection îţi pune la dispoziţie 12 nuanţe de fond de 
ten Cream to Powder Foundation. Ingredientele sale naturale – Aloe vera, extracte 
marine, antioxidanţi, muşeţel şi ulei de avocado – 
hrănesc şi hidratează tenul, iar textura fină este 
potrivită tuturor tipurilor de ten.

Cream to Powder Foundation este uşor de aplicat şi 
ambalat într-o elegantă casetă neagră, cu oglindă şi 
bureţel, fiind astfel uşor de purtat în geantă, pentru 
eventualele retuşuri ale machiajului în timpul zilei. 

„Când eºti mulþumit 
de ceea ce eºti ºi nu te 
compari cu alþii sau 
nu te întreci cu ei, 

toatã lumea 
te va respecta.“ 

Lao-Tzu 
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„Viaţa în Forever înseamnă un lung şir de surprize. Aşa a fost pentru noi şi acest Raliu de la Stockholm. Am fost surprinşi încă o dată de ospitalitatea si căldura 
cu care am fost primiţi,confortul si atenţia de care ne-am bucurat pe tot parcursul excursiei. 
Pentru noi totul a fost o surpriză: zborul cu avionul, ospitalitatea companiei, luxul şi 
grandoarea hotelului în care am fost cazaţi, atenţia cu care am fost conduşi pe tot parcursul 
excursiei, dragostea, căldura şi entuziasmul acestui om minunat, Rex Maugan. Atmosfera de 
la acest raliu a fost una incendiară, plină de efervescenţă, dar şi de căldură, ceea ce ne-a 
făcut să ne simţim ca într-o familie unită şi puternică, vegheată cu grijă de dragostea 
părintească a lui Rex. Suntem recunoscători şi copleşiţi în urma acestui eveniment, dorind 
ca anul viitor să fim acolo împreună cu cât mai mulţi colaboratori din echipă. Am înţeles încă 
o dată că este loc pentru toata lumea în barca Forever, merită să veniţi cu noi. Mulţumim Rex, 
mulţumim Forever, mulţumim Doamne că ai creat această minune pentru noi. 
Cu drag, Adriana şi Constantin Vasile, Senior Manageri“
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Triplu eveniment

În fiecare an compania ne răsplăteşte eforturile, iar anul acesta cele mai importante trei evenimente Forever au avut loc în 

Stockholm, capitala Suediei. Echipa României, reprezentată de peste 600 de persoane, a strălucit din nou în lumina reflectoarelor 

şi a atras atenţia lumii prin atitudinea şi modul său de prezentare. România a fost pe locul al treilea din punctul de vedere al 

participanţilor, după Suedia şi Ungaria, iar la programul Profit Sharing a fost reprezentată de 11 cupluri calificate. Ne-am întors din 

Suedia cu forţe proaspete, mai convinşi decât oricând că prin energia noastră creatoare putem ajunge pe podiumul aşilor Forever 

chiar la Raliul European de anul viitor care va avea loc, alături de Profit 

Sharing, în Budapesta - Ungaria, pe 22-23 februarie . Iată câteva cuvinte de 

la cei care au fost prezenţi în Globen Arena, Stockholm: 
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Rex Maughan, 
Forever International

Preşedintele 
„Stockholm, aprilie 2007 - locul unde 
lumea Forever s-a întâlnit în cea mai 
grandioasă construcţie sferică din lume - 
Globen Arena. Asemănătoare cu forma 
Pământului, această arenă a înmănunchiat 
entuziasmul, bucuria succesului şi forţa 
dragostei miilor de distribuitori Forever din 
întreaga lume, creând o simfonie a victoriei 
sub bagheta lui Rex Maughan, Maestrul care 
ne-a copleşit din nou cu generozitatea sa. În 
această atmosferă incendiară preşedintele 
companiei a împărţit milioane de euro celor 
care s-au calificat la programul Profit 
Sharing - o recompensă extraordinară pe 
care o poate primi fiecare Manager care 
realizează condiţiile de calificare. Vrem să-i 
felicităm pe toţi cei care au reprezentat 

România cu atât de mult entuziasm la această sărbătoare, pe cei care s-au calificat pentru Raliul European şi 
au fost pe scenă pentru a primi merituosul loc 6 în topul european şi în mod special pe cei care s-au întors 
acasă cu o răsplată binemeritată a muncii depuse în 2006 - câştigătorii cecurilor Profit Sharing. Pentru noi 
această calificare este o binecuvântare divină, care ne-a depăşit aşteptările. 

Mulţumim lui Dumnezeu cu adâncă recunoştinţă, mulţumim echipei de campioni care ne-a fost alături, în 
mod special celor trei familii care s-au calificat împreună cu noi (Elena Bădrăgan, familia Voicu-Vulcănean şi 
familia Vasile), mulţumim lui Rex şi întregului staff american pentru realizarea acestor programe unice, 
mulţumim Dóra şi Gábor pentru tot sprijinul acordat, mulţumim Vera şi Aurel Meşter pentru toată dragostea 
voastră!
Vă îmbrăţişăm pe toţi cu drag, dorindu-vă mult succes în continuare! 
Camelia şi Daniel Dincuţă, Soaring Manageri“

Gregg Maughan,
Executiv Forever International

Vicepreşedintele Aidan O'Hare, 
pentru Europa

Vicepreşedintele 
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Triplu eveniment

„O atmosferă incandescentă, o şansă extraordinară să urci pe aceeaşi scenă cu cei mai buni colaboratori Forever din întreaga lume. Un moment unic în viaţă, 
aş putea spune, în care noi, Popescu Iuliana şi primul meu Manager, Costică Antoche, am simţit mândria, fericirea şi dragostea pe care o împărtăşesc toţi cei 
care fac parte din această companie, indiferent din ce ţară vin. La Budapesta, la Raliul următor, vom merge cu întreaga echipă! Le doresc tuturor să trăiască 
împlinirea de a fi felicitaţi personal de Rex, de a se bucura alături de extraordinara galerie a României şi de a face parte din minunata lume Forever Living 
Products.  Iuliana Mirela Popescu şi Costică Antoche, Manageri“
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Mesajul Managerilor Generali
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„Un nou raliu a avut loc şi a fost un 
eveniment grandios. Este întotdeauna o 
mare provocare şi bucurie să fii alături de 
cei mai buni din întreaga lume. Am trăit 
una din cele mai mari emoţii în momentul 
în care Preşedintele Companiei ne-a 
înmânat cecul Profit Sharing, cec pe care 
l-am obţinut pentru munca dintr-un an de 
zile. Ne-am bucurat enorm şi am 
sărbătorit împreună cu echipa şi cu 
prieteni i  noştr i  aceste real izări  
remarcabile şi minunate care se 
întâmplă doar atunci când mii de 
învingători se adună la un loc pentru a 
câştiga inspiraţie, pentru a învăţa, a 
sărbători, a împărtăşi, a evolua şi a se 
bucura.
Vă dorim tuturor să simţiţi emoţia Profit 
Sharing!

Cu mult drag,
Daniel şi Maria Parascan
Senior Manageri“

„
Stockholm 2007.
Emoţie, bucurie, entuziasm, motivaţie, iată o parte din 
mulţimea sentimentelor trăite cu peste 600 de consilieri 
din România. Am fost mulţi, dar vrem ca în 2008 la 
Budapesta să fie alături de noi toţi consilierii din echipe şi, 
nu uitaţi: Se poate, doar să vrem!
Să fim împreună pentru succesul nostru şi al FOREVER 
România !
Leonora şi Florea Baciu, Senior Manageri“

Din nou, cu echipele la triplul eveniment de excepţie - 

„Am trăit momente deosebite alături de cei mai buni dintre cei mai buni. Suntem într-o companie a vulturilor care zboară la mari înălţimi mândri şi încrezători. 
Aşa ne-am simţit şi noi în aceste câteva zile petrecute alături de toţi colaboratorii Forever şi de Rex, care ne-a împărţit tuturor din dragostea şi entuziasmul său. 
A fost într-adevăr o întâlnire extraordinară cu multe emoţii şi surprize şi cu un alt vis împlinit - cecul Profit Sharing înmânat personal de Rex. Îţi mulţumim, 
Doamne, pentru binecuvântarea pe care ai adus-o în viaţa noastră prin această companie minunată - Forever Living Products. 

Cu dragoste, Rodica & Emanuel Voicu-Vulcănean, Manageri“



Triplu eveniment
„Tot ce ne putem imagina este real. Tocmai ne-
am întors dintr-o călătorie minunată, la 
Stockholm, unde au avut loc trei evenimente: 
Raliul European, Raliul Mondial şi Profit Sharing. 
Ce poate fi mai minunat decât să călătoreşti? Vă 

spunem noi: să călătoreşti şi compania să plătească această 
călătorie. Acesta a fost visul nostru, să ne calificăm şi Rex să ne 
răsplătească. Aşa cum a făcut şi atunci când a ales locul 
desfăşurării, Globen Arena, cea mai mare construcţie sferică din 
lume, un loc unic. Au fost multe surprize: de la apariţia lui Rex 
dintr-o corabie a vikingilor, la numere de magie, de la 
recunoaşteri, la împărţirea cecurilor Profit Sharing. Am aşteptat 
cu mari emoţii cecul sponsorilor şi prietenilor noştri, Maria şi 
Daniel Parascan, şi am făcut sute de poze. Ne-am imaginat 
această călătorie cu ochii minţii în momentele de calificare şi 
ne-am văzut acolo, alături de Rex, pe scenă la Globen Arena şi 
aşa s-a întâmplat. Tot ce ne putem imagina este real. Timp de 
două zile am trăit euforia  miilor de oameni veniţi din toate 
colţurile lumii, printre care şi România, care a avut 600 de 
reprezentanţi. Şi pentru că nu vrem să lipsim de la niciun astfel 
de eveniment, am aşteptat cu sufletul la gură anunţul 
următoarei destinaţii de anul viitor. Ce poate fi mai minunat să 
călătoreşti în fiecare an în altă ţară a Europei?! Vă spunem noi: 
să călătoreşti ca răsplată a companiei pentru munca şi devotamentul tău. 
Mariana şi Silviu Ursu, Manageri“ „Fiecare eveniment  Forever 

are un impact deosebit în 
viaţa fiecăruia dintre noi, dar 
evenimentul din acest an de 
la Stockholm a reprezentat 
un adevărat punct culminant. 
Capitala Suediei a devenit 
pentru câteva zile capitala 
spiritului Forever, reunind trei 
evenimente extraordinare. 
Este imposibil de descris în 
cuvinte entuziasmul şi  
bucuria care au atins cote 
debordante. Bucuria de a fi 
împreună, de a ocupa un loc 
important în familia Forever, 
de a reprezenta cu demnitate 
România şi de a demonstra 
că suntem la rândul nostru o 
familie bine sudată, care 
degajă forţă şi încredere.
Spiritul Forever nu poate fi 
descris. Spiritul Forever 
trebuie trăit! Vă aşteptăm 
alături de noi.
Cu consideraţie,
Liliana Ungureanu,
Supervizor “

„Ne-am întors de curând din Stockholm - Suedia, unde am participat la un triplu eveniment Forever: Raliul Mondial, Raliul European şi festivitatea de înmânare 
a cecurilor Profit Sharing. Eram, în Globen Arena, oameni din toate ţările lumii, nu le ştiam limba, dar toţi erau fericiţi să-ţi vorbească, să te salute, să te 
îmbrăţişeze, eram toţi o mare familie -  familia Forever, copiii lui Rex, simţeam bucuria şi dăruirea din sufletele tuturor. Mă simt total transformată sufleteşte. 
Am devenit mai puternică, mai hotărâtă, am descoperit că am de dăruit mult mai multă dragoste oamenilor din jurul nostru şi din echipele noastre. Echipa 
României a fost la înălţime, a vibrat continuu pentru succesul fiecărui distribuitor din fiecare ţară, indiferent de nivelul la care era. Mulţumesc liderilor noştri 
dragi, care au reprezentat România la nivel de excelenţă: Aurel şi Vera Meşter şi Camelia şi Daniel Dincuţă. 

Cu multă dragoste, Elena Bădrăgan, Senior Manager“

Puteţi descărca fotografii de la acest eveniment 
de pe adresa www.flp-pics.com



Forever Multi-Maca
De câte ori, la sfârşitul unei săptămâni de muncă, nu te-ai simţit atât de obosit(ă) încât voiai doar să fii lăsat(ă) în pace? De câte ori lipsa de 

energie nu te-a copleşit într-atât încât familia a ajuns să-ţi pară o corvoadă? Toate acestea se întâmplă datorită suprasolicitării de zi cu zi 

şi problemelor care apar pe nepusă masă în fiecare arie a vieţii. Şi ai vrea un concediu luuung în care să-ţi reîncarci bateriile, un concediu 

în urma căruia să te întorci acasă cu forţe proaspete şi să faci faţă tuturor responsabilităţilor pentru care astăzi nu ai energia necesară. Nu 

putem să ne luăm concediu de la a fi părinţi sau soţi şi, cu cât suntem mai conştienţi de acest lucru, cu atât  povara responsabilităţilor ne 

apasă mai mult. 

Focus

TRIBULUS TERRESTRIS
Stimulează secreţia naturală de testosteron, 
fără a avea reacţii adverse;  
Folosit încă din antichitate pentru creşterea 
fertilităţii şi a libidoului;
Poate creşte considerabil mobilitatea şi numărul 
spermatozoizilor.

MUIRA PUAMA
Tonic general (îndeosebi pentru creşterea 
libidoului);
Folosită de triburile indigene din Brazilia pentru 
disfuncţii sexuale, afecţiuni ale sistemului 
nervos central, impotenţă, reumatism.

CATUABA
Folosită de brazilieni ca afrodiziac, pentru 
înlăturarea nervozităţii şi a oboselii;
Conţine magneziu, potasiu şi calciu în cantităţi 
considerabile;
Redă forţa şi puterea, alungă stările de oboseală;

  SERENOA REPENS
Folosit împotriva problemelor de prostată şi a infecţiilor urinare;
Efect benefic asupra tulburărilor hormonale şi a disfuncţiilor sexuale, precum şi 
împotriva căderii părului.

   L-ARGININA
Sprijină buna funcţionare a 
sistemului imunitar;
Ajută la vindecarea şi 
refacerea ţesuturilor şi la 
formarea de colagen;
Esenţială pentru sinteza 
proteinelor în organism, 
neutralizarea şi eliminarea 
amoniacului din organism.

  PYGEUM AFRICANUM
Indicat în tratarea tulburărilor aparatului urinar, având 
efecte benefice şi asupra prostatei;
Stimulând prostata, extractul de Pygeum poate îmbunătăţi 
funcţia sexuală.

  SOIA
Indicată în perioada de menopauză, pentru că încetineşte 
pierderea calciului şi instalarea osteoporozei;
Conţine lecitină, esenţială pentru funcţionarea armonioasă 
a creierului, împiedică depunerea grăsimilor pe pereţii 
vaselor de sânge, ajută la eliminarea colesterolului şi are 
proprietăţi antioxidante.

COENZIMA Q10
Rol major în producerea 
energiei necesare pentru 
desfăşurarea normală a 
proceselor biochimice ale 
celulelor;
Ajută organismul să lupte 
împotriva radicalilor liberi.
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Folosită de secole ca tonic general;
Adaptogen puternic, ajută la refacerea 
echilibrului organismului;
Reduce simptomele premenstruale: balonări, 
crampe, instabilitate emoţională;
Ajută la buna funcţionare a sistemului endocrin.
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Astăzi, viaţa pare o cursă contra cronometru. Oboseala, stresul şi grijile zilnice ne 
consumă energia şi nu mai avem disponibilitatea necesară pentru persoanele de 
lângă noi. Acum e timpul să facem o schimbare: Forever Multi Maca îţi poate reda 
pofta de viaţă!

Forever ştie cât este de importantă familia şi cât de obositor este să încerci să 
împaci fiecare aspect al vieţii tale şi de aceea a creat Forever Multi-Maca, un 
supliment alimentar care nu-ţi va da concediu şi nici nu te va elibera de sarcini dar 
care te va ajuta să fii mai puternic şi mai sănătos! Iată câteva informaţii despre 
componentele Forever Multi-Maca:

Conţinutul articolelor din această revistă au scop informativ şi nu ar trebui folosite ca mijloc de 
promovare. Pentru a evita scoaterea din context a informaţiei, vă rugăm să nu copiaţi/folosiţi 
informaţii din această publicaţie fără permisiunea scrisă a Forever Living Products România. 

Cel mai bun mod de a promova acest produs este să folosiţi informaţiile din 
Manualul de produse!
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Earl Nightingale a spus: „Un om fără ţeluri este ca o corabie fără cârmă – dacă 
reuşeşte să iasă din port, cel mai probabil va naufragia pe o insulă pustie”. 
Câţi dintre noi nu am simţit că nu deţinem controlul asupra navei noastre, că 
suntem la mila diferitelor vânturi, valuri şi a curenţilor vieţii? Ne dorim să 
realizăm mai mult, să devenim ceva mai mult, să reuşim în viaţă şi totuşi 
suntem ţinuţi pe loc de forţe puternice şi circumstanţe pe care, de cele mai 
multe ori, nu le înţelegem. În acelaşi timp, îi vedem pe alţii cum navighează 
printre obstacole şi îşi croiesc drum către succes, întrebându-ne ce au ei şi 
noi nu avem. Să aibă aceştia cumva vreo putere care nouă ne lipseşte? Merită 
ei mai mult decât merităm noi? Sunt, pur şi simplu, mai norocoşi decât noi? 
Nu! Diferenţa nu o reprezintă vreo putere superioară sau faptul că ei merită 
mai mult. Nici despre noroc nu este vorba. Diferenţa este că navele lor au 
cârme! Acestea le permit să navigheze în ciuda tuturor vânturilor, valurilor şi 
curenţilor. În al doilea rând, ar trebui să ne facem un plan şi să ne angajăm 

să-l şi urmăm – indiferent de obstacolele care ar putea apărea. Ar 
trebui să includem în acest plan numărul de ore pe care le vom Deci, cum să facem şi noi rost de una dintre aceste cârme? Răspunsul este 

petrece muncind pentru acest obiectiv, numărul de persoane cu care vom foarte simplu – Fixarea unui ţel!  Aceste trei cuvinte sunt foarte puternice şi ne 
vorbi, numărul de prezentări de produse şi de întâlniri de oportunitate pe care dau capacitatea să evităm insulele pustii, să ne menţinem nava pe cursul 
le vom ţine, numărul de distribuitori pe care îi vom sponsoriza, etc. Trebuie, care duce la destinaţia dorită. Prin faptul că ştim destinaţia şi ruta, putem 
totuşi, să fim destul de flexibili pentru a îmbunătăţi planul pe măsură ce îl stabili dacă ne aflăm sau nu pe drumul cel bun, putem face ajustările 
aplicăm, astfel încât să funcţioneze şi  în circumstanţe diferite.necesare pentru a reveni pe cursul optim. Putem privi dincolo de obstacole, 

păstrând în vedere destinaţia şi, astfel, putem menţine nava pe direcţia 
corectă. În al treilea rând, trebuie să muncim serios pentru planul pe care 

l-am făcut! Nu există nici un substitut pentru muncă, deşi unora li 
se poate părea demodată. Aşa cum spunea Thomas Edison, 

Stabilirea şi realizarea unui obiectiv nu este un proces „geniul înseamnă 1% inspiraţie şi 99% transpiraţie”. Putem să 
vorbim despre obiective şi planuri până ne albăstrim la faţă, dar nimic nu se complicat - implică numai trei paşi.
va întâmpla până când nu ne vom sufleca mânecile şi nu vom începe să 
muncim. Dacă ne dorim într-adevăr ca obiectivul nostru să se îndeplinească, 

În primul rând, trebuie să decidem ce vrem să realizăm şi să trebuie să depunem eforturi susţinute în fiecare zi. Trebuie să lăsăm deoparte 
scriem pe o foaie de hârtie. Este important să fim cât se poate de temerile şi tergiversările şi să muncim ca şi cum îndeplinirea ţelului nostru ar 
exacţi şi să ne definim cât mai clar obiectivele, astfel încât să ni le depinde exact de ceea ce facem în acest moment – pentru că într-adevăr 

putem imagina cât mai viu. De exemplu, în loc să descriem obiectivul numai depinde!
ca pe o ”o casă nouă”, nu ar fi mai motivant pentru noi să notăm pe o hârtie 
descrierea exactă a casei pe care ne-o dorim? Fixează-ţi un ţel! Trei cuvinte simple, dar puternice şi trei paşi pe cât de 

simpli, pe atât de eficienţi. Acum este momentul să te pregăteşti pentru 
destinaţia pe care ţi-ai ales-o. 
                                                                         Îti dorim mult succes!

Traducere şi adaptare din Revista Forever SUA

1. Toate bonusurile sunt calculate la 
    pre] de consumator

2. Nu exist\ retrograd\ri

3. Nu exist\ dep\[iri în re]ea

4. Produse consumabile de calitate 
    deosebită

5. Stabilitate financiară

6. Experienţă de aproape 30 de ani 
    în domeniu

7. Multiple oportunităţi de sporire a venitului

8. Oportunitate de extindere interna]ional\

Specificul activităţii Forever

Util



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

Chişinău:• Bd. Dacia nr. 24; Tel: 00373/22.92.81.82
Vă reamintim că în prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

Programul şi adresele depozitelor Forever 
România & Republica Moldova

17foreverliving.com

Forever info

Stima]i distribuitori, toate formularele care se înainteaz\ c\tre Forever 
Living Products România (formulare de înscriere, de comand\, fi[e 
bancare, facturi) trebuie s\ fie completate integral [i corect cu datele 
dvs. de identificare (nume, prenume, adres\, CNP, nr. de tel). 

  Cum plăteşti produsele Forever? 
- la orice unitate CEC (în zilele de luni, unităţile CEC vor fi deschise   
   până la orele 18,30);
- 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)

BRA{OV

CONSTANŢA

SALA CAMEREI DE COMER} 
{I INDUSTRIE

SALA PRESTIGE Hotel IBIS

CLUJ-NAPOCA IA{I
SALA
IUSTIN MOISESCU

26 mai - Szabó Éva
23 iunie - Mircea & Dana Olariu 

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

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever

SALA DE FESTIVITĂŢI - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
SALA - CASEI SINDICATELOR 

26 mai - Mircea & Dana Olariu
23 iunie - Leonora Baciu 

26 mai - Constantin & Tania Popa
23 iunie - Marilena & Doru Culişir 

26 mai - Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
23 iunie - Maria & Daniel Parascan

26 mai - Tatiana & Vasile Tofan
23 iunie - Maria Pop 

26 mai - Vera & Aurel Meşter
23 iunie - Tatiana & Vasile Tofan

26 mai - Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
23 iunie - Vera & Aurel Meşter 

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

BUCUREŞTI
SALA MĂRGINEANU - Facultatea de Psihologie 
Babes-Bolyai, Str. Sindicatelor nr.5

Plata produselor comandate astfel se poate efectua până cel târziu pe data de 26 a lunii.

Produsele Forever se pot comanda şi:

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

On-line  
www.comenziforever.ro0800 802 563 

Tel-verde  

Taxa de expediere/colet:

14 RON (TVA inclus)

între orele 10:00 – 16:00, cu 
excepţia zilelor de sâmbătă, 
duminică şi a ultimelor trei 
zile lucrătoare ale lunii.

prin

Facturile care nu sunt corect completate cu noul 
cod fiscal nu pot fi plătite.

Vă rugăm completaţi citeţ şi corect numele, prenumele, seria şi 
numărul buletinului şi CNP-ul pe foile de vărsământ CEC.

Important!

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

Dorim să vă reamintim că aspirantul la statutul de distribuitor Forever 
trebuie să semneze personal formularul de înscriere. 

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

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

Întreb\rile legate de utilizarea produselor Forever pot fi trimise, ̀ n scris, la 
num\rul de fax: 021.222.89.24 sau e-mail: office@foreverliving.ro, `n 
aten]ia Dr. Clemen]a Dumitra[cu, Dr. Dan Noveanu (suplimente 

alimentare) şi Dr. Şerban Damian, 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. 

??
? ?

?

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

Verificarea punctelor prin SMS

La  nr. de telefon: 0745 072 689, de pe orice tip de telefon mobil, conectat la 
Orange sau Vodafone . Structura SMS-ului: user = ultimele 6 cifre ale 
codului FLP; parola = parola distribuitorului, parola iniþialã este identicã cu 
valoarea user. User-ul ºi parola trebuie despãrþite printr-un caracter spaþiu.
Parola trebuie să fie diferită de cea pe care o utilizaţi pentru a plasa 
comenzi on-line.
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~n func]ie de pc totale realizate `n 
luna aprilie (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)
Maria Pop (3)
Camelia & Daniel Dincuţă (2)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (6)
Cristiana & Eugen Dincuţă (4)
Vajda Katalin (5)
Daniel & Maria Parascan (7)
Marilena & Teodor Culişir (11)
Szabó Éva (10)
Ramona & Dorin Vingan (8)
Mircea &  Dana Olariu (13)
Iuliana & Liviu Toma (nou)
Petru & Emilia Truşcă (9)
Kele Mónika (15)
Petru & Gheorghiţa Vasin (20)
Rodica & Emanuel Voicu-Vulcănean (14)
Corina & Dorin Frandeş (nou)
Constantin & Tania Popa (12)
Doina & Dănuţ Hanganu (nou)
Emanoil & Georgeta Mandreşi (nou)

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

Daniel & Maria Parascan
Iuliana & Liviu Toma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Rodica & Emanuel Voicu-Vulcănean
Claudia & Daniel Stanciu
Ana & Ion Andrei
Varga Szilárd Csaba
Aurelia & Dumitru Olteanu
Bandi Attila & Izabella
Maria & Petru Frenţiu

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

10.

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

Elena & Florea Ivaşcu
Varga Edmond Tamás
Ovidiu Vădana
Mihai Cilibiu
Iustina Cojocariu
Sorin Mitrea
Luminiţa & Nicolae Mihu
Georgeta Popa
Violeta & Dumitru Luca
Maria & Cristian Pertea

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

10.

aprilie 2007 ,  Nr. 96

MANAGERI
Gheorghe Bădescu

Paul & Vasilica Gheorghiţă
Elena & Florea Ivaşcu

Violeta & Dumitru Luca
Bogdan Pocaznoi

Diana & Giani Podasca
Daniela Radu

Nicoleta & Emanuel Timişan
Ioana Traşcă

Varga Szilárd Csaba
Varga Edmond Tamás

Timişoara
Cocorăştii-Colt, PH
Piteşti
Slatina
Arad   
Piteşti
Cocorăştii-Colt, PH
Bucureşti   
Dragomireşti Vale, IF
Satu-Mare
Satu-Mare

Petru & Gheorghiţa Vasin
Daniela Radu
Diana & Giani Podasca
Ana & Ion Andrei
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Iuliana & Liviu Toma
Elena & Dorinel Anghel
Rodica & Emanuel Voicu-Vulcănean
Ecaterina Diţoiu
Varga Csaba & Viorica
Varga Szilárd Csaba

SPONSORIASISTENT MANAGERI
Liana Dumitrescu
Dumitru Vancea
Nicoleta & Emanuel Timişan
Constanţa Caracaleanu
Maria Bocănescu
Bogdan Pocaznoi
Liviu & Luminiţa Rednic
Luminiţa Uţă
Mircea & Raluca Fage

Constanţa Caracaleanu
Liana Dumitrescu

Virgil & Daniela Flueraş
Aurelia Mihăescu

Georgeta Florentina Popa
Georgeta Simonca

Jana & Simion Stanc
Georgeta Stanciu

Dumitru Vancea

Râmnicu-Vâlcea
Bucureşti
Albeşti, AG
Râmnicu-Vâlcea
Câmpina
Arad
Hunedoara 
Medgidia
Bucureşti

SPONSORI

SOARING MANAGERI
Petru & Gheorghiţa Vasin Timişoara Emanuel & Georgeta Mandreşi

SPONSORI

SPONSORI

SPONSORI

SENIOR MANAGERI
Elena & Dorinel Anghel

Iuliana & Liviu Toma
Rodica & Emanuel Voicu-Vulcănean

Ploieşti
Piteşti
Bucureşti

Dana & Dorin Ion
Doina & Dănuţ Hanganu
Cristiana & Eugen Dincuţă

SPONSORI
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STIMULENTUL I Tatiana & Florin Gonţ Marcela & Ion Şerban Constantin & Tania Popa
Florentina & Pavel Anton Mariana & Liviu Haită Niculina Ştefana Szabó József & Marika
Angela & Ioan Arcălianu Dorin & Dana Ion Lucica & Gheorghe Tăbăcaru Petru & Emilia Truşcă
Aszalos Ibolya & Csaba Kele Mónika Romică & Luminiţa Timofte Varga Csaba Attila & Viorica
Leonora & Florea Baciu (recalificat) Angelica & Ioan Lucuţ Tatiana & Vasile Tofan Petru & Gheorghiţa Vasin
Elena Bădrăgan Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Iuliana & Liviu Toma Veres Juliana 
Benedek József Mihály & Judit Adiel & Magdalena Miu Marinela Tuţuleasa
Atena & Vasile Bîrlea Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfălean Valerica & Gheorghe Ţâmpu STIMULENTUL III
Veronica & Costel Burnichi Gizella & Marius Botiş Aurelia & Aurică Năstase Ujlaki Csaba & Anna Mária
Maria Buzdugan Marilena & Teodor CulişirConstantin & Magdalina Niţu Adriana & Constantin Vasile 
Ilie & Adriana Carciuc el Dincuţă Rodica & Emanuel Voicu Vulcănean Camelia & DaniCamelia & Vasile Oprea
Daniel Cifor Aurel & Cornelia Durigă Papp Miklós 
Carmen & Dorel Ciutacu Horaţio KoglerDaniel & Maria Parascan STIMULENTUL II
Livia & Gheorghe Cusiac Doina & Dănuţ Hanganu Ioan & Paraschiva Păcuraru Elena & Virgil Angelescu
Mihaela Dan Iulia Beldiman Aurel & Veronica Meşter Eugen & Maria Plugaru
Maria Dărăban Dragoş Postelnicu Derzsi Sámuel & Etelka Mircea & Dana Olariu
Viorel & Dumitra Dincă Cristiana & Eugen Dincuţă Elisaveta & Alexandru PocaznoiEmilia & Dinu Potop
Mihaela & Ion Dumitru Gheorghe & Adelina Filip Maria Pop Elena Sandu 
Mircea & Raluca Fage Corina & Dorin FrandeşSmaranda Sălcudean Szabó Éva  
Cristina Luminiţa Florea Mádly Susana & Ludovic Vajda Katalin Marcela Stoica 
Valentin & Sonia Florescu Emanoil & Georgeta Mandreşi Ramona & Dorin Vingan Felicia & Siminel Sumanariu
Gál Irén Lucica & Ştefan NemeşFelicia & Vasile Şanta

Programul Stimulativ de Merit

SUPERVIZORI SPONSORI
Georgeta & Ion Zamfir
Cornelia & Cornel Gargariţa
Nadia Ionicioiu
Elena & Ion Tăbăraş
Marilena & Teodor Culişir
Camil Katona
Nicuşor & Jenica Bulubaşa
Răzvan Ion
Violeta & Dumitru Luca
Ioan Iovan
Eugen & Maria Plugaru
Măndiţa Iftode
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
Cristian Boerescu
Cristiana & Eugen Dincuţă
Cristina & Liviu Irimia
Bandi Attila & Izabela
Bimbó Szilvia & Árpád
Ioan Rădăcină
Răzvan & Daniela Pocaznoi
Paul & Vasilica Gheorghiţă
Kovács Mária Magdolna
Paraschiva Dincă
Elena & Florea Ivaşcu
Aurelian & Sorina Nucea
Weisz Susana
Petru Milea
Andrei Ilie
Dumitru & Adelina Negruţ
Bogdan Pocaznoi
Rinco István & Tünde
Ana Petraşcu
Pompilia Catrinescu
Vass Antal
Silvia Văduva
Dorin & Adriana Giol
Ion & Elena Vlad
Cornelia & Victor Dinu
Petrică & Mariana Munteanu
Mirabela Macoveanu
Mariana & Angel Rădoi
Petre Ciuciulete
Dorel Berar
Constantin & Axenia Petre
Nicolae Marinescu
Florentina & Marian Butăriţă
Marieta Răileanu
Lenuţa & Cristian Mocănescu
Laurenţiu Sanda
Nicoleta & Nicolae Creţiu
Maria & Luca Moldovan
Mihail Zamfir
Georgeta Simonca
Angela Simonca
Angelina Radu
Cristina & Ilie Iscrulescu
Aurelia Mihăescu
Victoria & Nelu Bondoc
Marcela Stoica
Szocs Klára
Claudia & Alexandru Chiriac-Bănică
Petre Neacşu
Elena & Florea Ivaşcu
Ion Custrin
Florica & Corneliu Stefoni
Paul & Vasilica Gheorghiţă
Ecaterina & Ioan Ágocs
Nicolae & Adriana Drăguţa
Luciana Marin
Maria Magdalena Păduraru
Ulbrecht Susana & Gavril

Viforiţa, DB
Corneşti, D
Târgovişte
Săcele
Cluj-Napoca
Arad
Craiova
Sîntana, AR
Slatina
Giera, TM
Braşov
Craiova
Cornetu, IF
Bucureşti
Bucureşti
Câmpina
Rîşnov
Lupeni, HD
Rădăuţi
Timişoara
Finta, DB
Carei, SM
Sfântu-Gheorghe
Slatina
Giroc, TM
Arad
Bucureşti
Giera, TM
Timiş
Arad
Carei, SM
Hunedoara
Constanţa
Târgu-Mureş
Sînandrei, TM
Brăila
Piatra Neamţ
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Vaslui
Bucureşti
Bucureşti
Piteşti
Dumbrăveni, SV
Corabia
Corabia
Drobeta-Turnu-Severin
Drobeta-Turnu-Severin
Rîşnov
Mediaş
Breaza
Arad
Arad
Piteşti
Târgu-Jiu
Voineasa, VL
Topoloveni, AG
Focşani
Braşov
Săcele
Mioveni, AG
Cîmpulung Muscel
Fălticeni
Timişoara
Perişoru, CL
Arad
Timişoara
Măgurele, PH
Slobozia
Soldăneşti, Rep. Moldova

Estera Alecu
Niculae & Maria Badea

Elena Banzea
Titi-Cosmin & Ana-Maria Bârla

Emilia Benea
Dorel Berar

Verginica Biriş
Lucian & Diana Blindu

Neguţa Bobocea
Iulian Buleandră

Elena Burcă
Mihai Cilibiu

Gilbert Ciobanu
Petre Ciuciulete

Ion & Gabriela Constantin
Elena Corneanu 

Nicoleta & Nicolae Creţiu
Ghinuţ & Carmen Cristea

Adriana Cucerca & Valentin Tehanciuc
Nicolae & Adriana Drăguţă

Elena & Constantin Dumitrana
Fazakas Zoltán & Imola

Fekete Maria
Elena Ghiţă

Andrei Ilie
Răzvan Ion

Tudorel & Rădiţa Iorga
Ioan Iovan 

Kása Adalbert
Camil Katona

Kovács Mária Magdolna
Eugen & Claudia Lăcătuş

Gheorghe & Octavia Mihăilescu
Mihály Attila & Melinda

Iosif & Maria Minnich
Rodica Miron
Sorin Mitrea

Petrică & Mariana Munteanu
Diana Munteanu
Tanure Mustafa

Maricica & Mihăiţa Nimirciag
Marian Olteanu

Constantin Pană
Marinela Popescu
Bogdan Popovici
Marieta Răileanu

Ionuţ Răileanu
Laurenţiu Sanda

Maria & Aurel Sanda
Violeta & Nicolae Scurtu

Lucian Seician
Violeta Şerban

Angela Simonca
George Simonca

Laurenţia & Gheorghe Stănescu
Diana & Atanasie Stănescu

Claudia & Valentin State
Mariana Stoica

Gabriela & Nicolae Susu
Szocs Ibolya & Árpád
Elena & Ioan Tăbăraş

Ioana & George Tănase
Olguţa & Mihai Tron

Ovidiu Vădana
Silvia Văduva

Mariana Vişan
Gabriela & Boris Vizental

Ioan & Anca Vlădica
Mihail Zamfir

Floarea Zărnescu
Olesea Anghelinici & Vlad Gheorghe




