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ohn Wayne a spus odată: „Ziua de mâine este cel mai preţios lucru din 
întreaga noastră viaţă. Soseşte la miezul nopţii, pură, perfectă şi ni se 
abandonează în mâini. Speră numai că am învăţat ceva de la ziua de 

ieri.“ Câtă putere este în acest dicton! Ne reaminteşte de minunatul dar pe 
care îl reprezintă fiecare nouă zi şi de gratitudinea pentru şansa care ni se 
oferă în fiecare dimineaţă - de a realiza puţin mai mult, de a lucra asupra 
slăbiciunilor noastre şi de a ne intensifica punctele tari. 

Cu toţii avem atât de multe lucruri pentru care merită să fim recunoscători. În 
Statele Unite ale Americii sărbătorim luna aceasta Ziua Libertăţii şi a 
Independenţei. Este una dintre cele mai importante sărbători naţionale, 
întrucât ne aminteşte că avem dreptul să alegem felul în care vrem să trăim, 
amintindu-ne că libertatea nu este un cadou care ni se cuvine, ci o binefacere 
pe care merită să o preţuim la adevărata ei valoare.

Mi s-a amintit asta recent, la Success Day în Ungaria, unde peste treisprezece 
mii de oameni au umplut Arena din Budapesta pentru a sărbători puterea 
afacerii Forever. Un eveniment uluitor, unde au fost recunoscute realizările a 
mii de oameni, inclusiv a patru mii de noi Asistent Supervizori. Emoţia şi 
entuziasmul lor faţă de oportunitatea care li s-a ivit erau molipsitoare. Şi-au 
exprimat în mod repetat gratitudinea pentru şansa de a-şi îmbunătăţi 
sănătatea şi stilul de viaţă.

Afacerea noastră creşte pretutindeni în lume şi ne sunt oferite noi ocazii să 
profităm de calitatea produselor Forever. De asemenea, am deschis un nou 
Centru de Sănătate şi Întreţinere Sonya, destinat exclusiv sănătăţii şi 
frumuseţii, lângă Budapesta, la Castelul Szirák, o superbă staţiune Forever 

Arătaţi-i cum să promoveze corect produsele şi subliniaţi tot timpul din Ungaria.
importanţa unei atitudini pozitive, optimiste. Rămâneţi la metodele 
experimentate şi ţineţi minte că nu există scurtături. Prin duplicarea planului 

Este nevoie de un mare efort şi de multă muncă pentru a împărtăşi continuu 
simplu reprezentat de ciclul de pregătire veţi consolida o afacere durabilă şi 

această oportunitate, dar făcând asta îţi ajuţi cunoscuţii să-şi îndeplinească 
plină de satisfacţii.

dorinţele – şi astfel te ajuţi pe tine să-ţi atingi visurile. Când sponsorizaţi 
cunoştinţe noi, nu uitaţi să menţineţi totul cât mai simplu cu putinţă: întocmiţi 

A mai rămas încă mult timp din anul 2007, aşa că menţineţi ritmul pe durata lista de 100 de nume şi ajutaţi noul distribuitor să dea acele telefoane iniţiale, 
verii, deoarece succesul de mâine se construieşte începând de astăzi. învăţaţi-l tehnicile profesioniste ale marketingului în reţea. 
Continuaţi să mergeţi înainte cu aceeaşi pasiune şi convingere. Cum ne 
amintea John Wayne, „fiecare nouă zi e perfectă la început“. Este 
responsabilitatea noastră să nu o irosim.

Mesajul Preşedintelui 

J

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan
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utem să le privim ca pe simple gesturi sau ca pe obligaţii faţă de alţii, 
dar în adâncul inimii ştim că e vorba de clipele în care trebuie să luăm o 
decizie. Să spunem da sau nu. Să ne asumăm un angajament.

Aceste momente de curaj înseamnă hotărârea de a înfăptui ceva mai bun, 
mai semnificativ, mai îndrăzneţ. Înseamnă decizia de a porni, de a continua şi 
de a încheia un proiect care foloseşte mai multor oameni. Sunt momentele în 
care ne spunem nouă înşine: «Voi face lucrul acesta şi voi reuşi. Nu contează 
cât este de greu.» Înseamnă capacitatea de a păstra ritmul şi de a evolua 
continuu.

Cele mai importante momente de curaj apar zilnic în viaţă. Când renunţăm la 
confortul patului nostru şi începem ziua. Când ne hotărâm să facem faţă cuiva 
nemulţumit şi să rezolvăm problema. Când punem mâna pe telefon şi ne 
sunăm cunoscuţii pentru a-i invita la o prezentare Forever. Când vorbim cuiva 
necunoscut despre excepţionala oportunitate oferită de această companie. 
Când acceptăm provocarea să urcăm noi trepte şi să realizăm unul sau mai 
multe dintre programele stimulative Forever. 

Momentele de curaj ale fiecăruia dintre noi transformă un grup de oameni 
într-o echipă formidabilă, un vis în succes fără limite, o idee într-o firmă pagină a ziarelor. Ele pot rămâne discrete, fără să poarte o ştampilă cu 
multinaţională care revoluţionează mentalitatea despre sănătate şi despre numele nostru. Merită însă tot efortul, tot entuziasmul, toată dăruirea. Merită 
viitor. să ne calificăm în număr cât mai mare pentru evenimentele de la Budapesta 

şi merită să câştigăm acolo Spirit Award. Să aducem României acest omagiu, 
să o ridicăm în ochii tuturor celorlalte ţări Forever. Merită să dăm glas De la 1 iulie a început perioada de calificare pentru Raliul European. Suntem 
entuziasmului care ne-a propulsat printre primii în topul internaţional. cu toţii în faţa unei alegeri. Dacă ne considerăm cu adevărat parte a acestei 

companii, dacă o iubim şi suntem devotaţi idealurilor ei, momentele de curaj 
ne vor oferi inspiraţia şi forţa de care avem nevoie pentru a reuşi. La Daţi tot ce aveţi mai bun, descoperiţi-vă toate resursele de bucurie, de 
Budapesta ne aşteaptă în februarie 2008 o dublă sărbătoare a învingătorilor. efervescenţă. Ne aşteaptă nişte luni trepidante. Haideţi să le umplem ochi cu 
Acolo vor fi cei mai buni distribuitori din Europa, cei care vor primi şi cecurile cele mai înalte momente de curaj! 
Profit Sharing şi recunoaşterea extraordinară pentru calificarea la Raliul 
European. Vrei să te numeri printre ei? Şi unde preferi să fii în timpul acestor 
evenimente Forever? În public, ca simplu spectator, sau pe scenă, alături de Cu încredere totală în victorie, 
cei mai valoroşi oameni ai companiei, ca model pentru întreaga ta echipă? Ce 
ţi se potriveşte mai bine? Ce te însufleţeşte cu adevărat – să fii locomotiva 
unui succes uriaş sau unul dintre vagoanele remorcate?

Sunt momente de curaj în care acţionăm într-un anume fel nu pentru a fi 
recunoscuţi personal. Nu pentru că cineva ne-ar construi o statuie sau ne-ar 
oferi un premiu. Sunt momente de curaj care nu apar cu litere mari pe prima 
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Când spui „vară” te gândeşti fără să vrei la mare, plajă şi cocteilurilor exotice.  

n lunile care urmează lasă-te desfătat(ă) de unul dintre cele mai delicioase cocteiluri de fructe de la Forever Living Products. Amestecul delicios de sucuri de 

rodie, pere, mangostan, mure, afine şi extract de seminţe de struguri  îţi va da un gust exotic toată vacanţa. Şi unde mai pui că Forever Pomesteen Power, 

miraculosul elixir, conţine mai mulţi antioxidanţi decât vinul roşu, ceaiul verde, sucul de merişor sau de portocale! Iată că poţi lupta împotriva radicalilor liberi şi 

făcând ce-ţi place cel mai mult: să stai la o şuetă cu prietenii şi să savurezi o băutură delicioasă. 

>poţi să adaugi Pomesteen Power la un pahar de iaurt degresat, pentru 

a-ţi prepara shake-ul de dimineaţă

>poţi să-l foloseşti ca topping pentru îngheţata de la prânz

>sau poţi să-ţi uimeşti invitaţii cu un cocteil răcoritor preparat din 

Pomesteen Power, Aloe Vera Gel, nişte gheaţă pisată şi un strop de 

lămâie. Astfel îi asiguri organismului tău toate substanţele nutritive de 

care are nevoie.

Acum te poţi bucura de gustul delicios şi de beneficiile unui cocteil de rodii, mangostan şi 

aloe oriunde şi oricând, pentru că Forever Living Products  a creat Aloe2Go. Este un produs 

care ţine cont de ritmul alert al vieţii tale cotidiene, un produs special gândit pentru tine. 

Aloe2Go reuneşte într-un recipient uşor de purtat în geantă, cele două produse Forever 

vedetă: Aloe Vera Gel şi Forever Pomesteen Power. Nu mai consuma la serviciu atât de 

nocivele băuturi carbogazoase. Fă o infuzie de sănătate 

în fiecare pauză de masă. Vei fi mai energic, mai 

sănătos, iar randamentul tău va creşte văzând cu 

ochii. 

Pleci în concediu? Ce poate fi mai plăcut decât 

să stai în aer liber, pe plajă sau oriunde în 

natură, să te bucuri de linişte şi să savurezi un 

elixir delicios şi sănătos, în locul banalei ape 

minerale sau al sucurilor pline de aditivi? Unde 

mai pui că, datorită modului său de ambalare, 

Aloe2Go este uşor de transportat şi îşi găseşte  

loc chiar şi într-un spaţiu foarte mic din 

rucsacul sau geanta ta de plajă. Numai cu Aloe2Go te vei întoarce din concediu într-adevăr plin de energie. 

Experimentează puterea incredibilă a unui cocteil de fructe, atât de bogat în antioxidanţii necesari pentru a 

lupta împotriva efectelor negative ale radicalilor liberi.   
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România a fost reprezentată de peste 600 de colaboratori care au făcut ca numele ţării noastre să răsune 
pe buzele celor peste 8.000 de persoane aflate la Globe Arena. România a fost favorită în cursa pentru 
Spirit Award şi, chiar dacă nu am câştigat, am simţit cu toţii că merită şi trebuie să luptăm pentru ca anul 
viitor, la Budapesta, să fim învingători. Atenţia întregii lumi a fost îndreptată asupra noastră şi suntem 
convinşi că, menţinând ritmul şi entuziasmul la cote înalte, vom demonstra care este locul ţării noastre în 
Europa. 

Perioada de calificare la Raliul European 2008 este abia la început. Este şansa fiecăruia dintre noi să 
îndeplinim condiţiile de calificare pentru unul dintre cele trei nivele, iar compania ne va recompensa cu o 
călătorie de vis şi o experienţă Forever unică. Este o oportunitate extraordinară de a ne mări echipa şi de a 
ne consolida afacerea, oportunitate de care trebuie să profităm la maximum. Succesul fiecăruia în parte 
înseamnă succesul ţării noastre. 

Avem la dispoziţie patru luni în care, muncind cu 
seriozitate şi devotament şi ajutându-ne 
colaboratorii din echipă să aibă succes, vom fi la 
rândul nostru răsplătiţi. 

V-aţi făcut planul pentru următoarele luni? Nu 
mai pierdeţi nicio secundă! Succesul de mâine 
este suma planurilor de ieri şi a acţiunilor de 
astăzi.
 

Vă dorim să aveţi entuziasmul şi 
energia marilor învingători!

Eveniment 

Triplul eveniment desfăşurat în premieră mondială în acest an la Stockholm le-

a oferit celor aflaţi în capitala Suediei şansa de a cunoaşte adevărata 

dimensiune a afacerii Forever. Au fost pe scenă, în lumina reflectoarelor, sute de 

calificaţi la Raliul European şi câştigători ai cecurilor Profit Sharing, alături de 

cei mai buni colaboratori Forever din întreaga lume, care şi-au reprezentat cu 

cinste ţările la Raliul Mondial. 

Detalii despre condiţiile de calificare la Raliul European 
de la Budapesta sunt disponibile în numărul 

din iunie al Revistei Forever.

Nivelul III
Bilet(e) pentru Raliu
Cazare 3 nopţi
Transport 

Nivelul I
Bilet(e) pentru Raliu

Bilet(e) pentru Raliu
Cazare 3 nopţi

Nivelul II

Important!
Punctele credit ale noilor distribuitori (care nu au 
atins încă nivelul de Asistent Supervizor) înscrişi 
înainte de perioada de calificare la Raliul 
European (1 iulie - 31 octombrie) vor conta atât 
pentru calcularea celor patru puncte active, cât 
şi pentru totalul punctelor credit necesare 
realizării nivelelor II şi III (45, respectiv 75 pc).
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Specialiştii recomandă ca expunerea la soare să se facă 
treptat, mai ales în cazul copiilor, a căror piele este mult mai 
sensibilă.

Nu este indicat să stai la plajă pe o singură parte a corpului. 
Este mult mai bine să te plimbi, să te joci sau să înoţi în bătaia 
razelor solare pentru că astfel îţi asiguri un bronz uniform.

Loţiunea protectoare nu trebuie să-ţi lipsească din bagaj 
atunci când mergi la plajă! Alege una cu factor de protecţie 
ridicat, întrucât razele soarelui sunt mai puternice pe măsură ce 
trece timpul.

este loţiunea ideală atât pentru adulţi, 
cât şi pentru copii, deoarece are factor de protecţie 30, formula 
sa fiind rezistentă la apă şi asigurând hidratarea pielii. 

Aplică emulsia protectoare în strat generos dacă ai pielea 
uscată sau sensibilă şi în strat moderat dacă pielea ta este grasă.

Nu este recomandabil să foloseşti parfum când mergi la 
plajă, pentru că deseori acesta provoacă apariţia petelor brune şi 
a iritaţiilor.

Nu este indicat să te fardezi intens! La plajă, în acţiunea 
directă a razelor soarelui, rujurile îşi schimbă culoarea, iar rimelul 
se întinde. Încearcă Aloe Lips pentru o hidratare optimă a buzelor.

Trebuie să fii atentă la părţile corpului expuse în mod 
frecvent la soare (de obicei umerii şi pieptul). Aplică Aloe 
Sunscreen din abundenţă şi acoperă-le la primul semn de 
înroşire, pentru a evita arsurile.

Chiar dacă afară e înnorat, apa reflectă razele soarelui şi 
radiaţiile sunt mai puternice, accelerând procesul de îmbătrânire 
a pielii. Foloseşte Aloe Sunscreen, chiar şi atunci când soarele se 
ascunde sub nori.

Forever Aloe Sunscreen 

Sfat: 

Frumuseţe şi sănătate

Chiar dacă soarele îţi poate deveni foarte 
uşor duşman, folosind Forever Aloe 
Sunscreen şi Aloe Sunless Tanning 
Lotion relaţiile de prietenie cu razele calde 
ale verii nu se vor strica niciodată.

Razele soarelui curăţă pielea de acnee, vindecă infecţiile minore, conferă un bronz superb, ajută pielea grasă şi 

revitalizează întreg trupul. Pe de altă parte, căldura soarelui poate veşteji pielea uscată, o poate arde pe cea 

delicată, poate dilata vasele de sânge şi poate cauza arsuri şi insolaţie. Pentru a te bucura numai de efectele 

benefice şi a le evita pe celelalte aminteşte-ţi:

Dacă simţi că soarele nu 
este prietenul tău sau dacă 
medicul ţi-a recomandat să 
te fereşti de el ca de cel mai 
aprig duşman, nu-ţi face griji 
pentru bronz. Poţi obţine 
strălucirea arămie a verii cu 
Aloe Sunless Tanning 
Lotion. Alege cât de intens 
să fie bronzul tău: pentru o 
nuanţă discretă aplici un 
singur strat de Aloe Sunless 
Tanning Lotion, iar pentru un 
bronz intens se repetă 
aplicarea loţiunii după 4-5 
ore, până la atingerea 
nuanţei dorite. Pe lângă 
faptul că obţii bronzul dorit 
fără a te expune razelor 
nocive ale soarelui, Aloe 
Sunless Tanning Lotion îţi 
h răneş te  p ie lea  ş i  o  
catifelează.

Îţi dorim un concediu relaxant şi fără griji!
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Forever Living Products vine în întâmpinarea bărbaţilor cu produse de îngrijire personală ce pot fi folosite 
zilnic, pentru curăţarea şi hidratarea pielii.

Şi bărbaţii pot avea ritualul lor de frumuseţe
 

Aşadar, domnilor, începeţi ziua printr-un duş reconfortant cu Aloe Bath 
Gelee, o combinaţie revigorantă de Aloe vera şi extracte vegetale cu 
proprietăţi calmante şi relaxante. Dacă vă bărbieriţi zilnic şi aveţi probleme 
cu firele de păr care cresc uneori sub piele, vă sugerăm să încercaţi, de trei 
ori pe săptămână, Aloe Liquid Soap în combinaţie cu Aloe Scrub. Aplicaţi 
pe pielea umedă, în zona bărbiei şi a gâtului, şi masaţi cu uşoare mişcări 
circulare. Evitaţi zona delicată din jurul ochilor. Datorită concentraţiei mari 
de gel stabilizat de aloe, Aloe Liquid Soap este preferat de tineri, întrucât nu 
usucă pielea, precum majoritatea produselor pentru bărbierit. 

Ce ne facem cu zonele cu probleme?
 

Acneea este o problemă cu care ne putem confrunta la orice vârstă. Sebumul produs de 
glandele sebacee este mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, iar de aici până la apariţia 
punctelor negre şi a coşurilor nu mai e decât un pas. Având în vedere că pe zi ce trece 
devenim tot mai rezistenţi faţă de acţiunea antibioticelor de sinteză, Aloe Propolis Creme 
ne poate veni în ajutor. După ce vă curăţaţi tenul cu Aloe Liquid Soap, aplicaţi pe pielea încă 
umedă Aloe Vera Gelly. Două-trei săptămâni mai târziu, înlocuiţi Aloe Vera Gelly cu Aloe 
Propolis Creme, o minunată cremă hidratantă pe bază de gel stabilizat de Aloe vera şi 
propolis, arma potrivită pentru lupta împotriva infecţiilor bacteriene. Combinat cu Aloe Vera 
Gel sau Aloe Berry Nectar, pentru detoxifierea din interior a organismului, Aloe Propolis 
Creme combate eficient acneea. Totodată, pentru a reduce riscul de apariţie a cicatricelor, 
puteţi folosi R3 Factor Skin Defence Creme înainte să aplicaţi after-shave-ul Gentleman's 
Pride.

Încheiaţi ritualul Dvs. de întreţinere cu un parfum proaspăt
Forever vă propune 25th Edition for Men, un parfum de-a pururi masculin, care vă aduce prospeţimea 
ierburilor aromate, a citricelor şi a esenţelor lemnoase. Puneţi-vă în valoare personalitatea cu parfumul 
unic 25th Edition for Men!

Cosmeticaloe

Când vorbim despre îngrijire personală, ne gândim aproape întotdeauna exclusiv la femei. 

Statistici şi cercetări de piaţă recente arată, însă, că bărbaţii sunt din ce în ce mai 

preocupaţi de acest aspect. Bărbaţii zilelor noastre sunt mult mai atenţi cu aspectul lor şi 

acordă o atenţie sporită produselor de îngrijire personală şi igienă. Sondaje făcute printre 

bărbaţii între 18 şi 35 de ani dezvăluie faptul că folosirea zilnică a acestei categorii de 

produse este deja considerată rutină. Eleganţa unui bărbat în zilele noastre nu mai este 

sinonimă doar cu un costum şi o pereche de pantofi moderni şi îngrijiţi. La toate acestea se 

adaugă un ten curat, fără probleme, şi o manichiură impecabilă.  

De ce iubesc bărbaţii Gentleman's Pride?
 

Bărbieritul poate constitui un factor agresiv pentru piele şi, având în vedere că este o activitate zilnică 
pentru majoritatea bărbaţilor, pot apărea iritaţii ale obrazului sau senzaţii de usturime şi inflamaţii. 
Toate acestea constituie motive întemeiate pentru a vă determina să fiţi atenţi la ce fel de after-shave 
folosiţi: dintre numeroasele produse de pe piaţă trebuie să-l alegeţi pe cel care poate transforma 
bărbieritul într-o experienţă plăcută. Gentleman's Pride reprezintă alegerea potrivită pentru că:

poate fi folosit oricând ca hidratant şi balsam pentru ten
nu conţine alcool
hrăneşte şi calmează pielea iritată, datorită conţinutului bogat de gel de aloe
are un parfum unic, plin de prospeţime



8

De sezon

Anul acesta tendinţele de vară pentru machiaj se înscriu în note 
discrete, tuşe pastelate şi sublinieri uşoare ale buzelor sau ale 
ochilor. Însă pentru un make-up reuşit este nevoie să ne 
pregătim tenul .

Cosmeticienii 
exterior, Forever îţi recomandă Firming Foundation Lotion: nu numai că îţi recomandă să ne spălăm pe faţă de două ori pe zi. Poţi folosi cu încredere 
va trata regeşte pielea, dar îi va reda fineţea şi fermitatea. În plus, Firming Aloe Liquid Soap, un săpun hidratant care nu irită ochii şi care, datorită 
Foundation Lotion este ideală ca bază de machiaj. În ceea ce priveşte hrănirea conţinutului crescut de gel stabilizat de Aloe vera, nu usucă, lăsând pielea 
şi hidratarea interioară, pentru un ten impecabil trebuie să bei în jur de 2 litri curată, moale, suplă şi mătăsoasă. 
de lichide pe zi şi să ai o dietă echilibrată, care să-ţi asigure necesarul de 

Usucă-ţi tenul prin 
vitamine şi minerale.

tamponare uşoară cu un prosop moale. Prin ştergere rişti să-ţi iriţi pielea sau 
Pentru un ten radios nu s-o agresezi.

sunt de ajuns crema şi un scrub, ci este nevoie şi de o curăţare în profunzime. 
 Foloseşte, în schimb, 

Facial Contour Mask Powder curăţă, catifelează şi redă fineţea epidermei, 
demachiantul Exfoliating Cleanser din setul Aloe Fleur de Jouvence. 

iar extractul de muşeţel calmează şi decongestionează. Caolinul din formula 
Formula sa fină, delicată este ideală pentru îndepărtarea impurităţilor şi a 

acestei măşti-pudră absoarbe excesul de sebum, iar alantoina are efect de 
produselor de machiaj. Tenul tău îl va adora datorită senzaţiei de prospeţime 

hrănire şi întinerire. Dacă ai tenul uscat, foloseşte Forever Marine Mask 
şi de curăţenie pe care o oferă.

care, datorită mineralelor marine din alge (vareh), curăţă şi hidratează 
Aceasta este, profund, normalizând textura tenului.

probabil, cea mai sensibilă zonă a pielii tale, în afară de buze. Aloe Eye 
Makeup Remover te ajută să cureţi delicat şi eficient urmele de machiaj. 
Formula sa unică, non-grasă acţionează chiar şi asupra genelor, hidratându-
le. După curăţare, tratează pielea din jurul ochilor cu Forever Alluring Eyes şi 
nu vei mai şti ce înseamnă cearcănele, edemele, ridurile şi ridulele. 

 
Celulele moarte trebuie îndepărtate, dacă nu vrem ca pielea să arate obosită, 
ternă şi îmbătrânită. Cel mai indicat mod de a le îndepărta este prin aplicarea 
unui scrub de cel puţin două ori pe săptămână. Forever Aloe Scrub este 
produsul cel mai potrivit pentru că exfoliază delicat, dar în acelaşi timp 
pregăteşte epiderma pentru hidratare. Ideal ar fi ca, înainte de exfoliere, să-ţi 
expui faţa la aburi pentru 5 minute: porii se deschid şi facilitează eliminarea 
toxinelor.

Este 
foarte important ca aceste două acţiuni să se desfăşoare concomitent. Pentru 

Să-ţi cureţi tenul în fiecare dimineaţă şi seară.

Să eviţi prosopul atunci când îţi ştergi faţa. 

Răsfaţă-te cu o mască o dată pe săptămână. 

Să eviţi săpunul, dacă tenul tău este uscat.

Acordă atenţie sporită zonei delicate din jurul ochilor. 

Aplică măcar o dată la trei zile un tratament exfoliant pentru ten.

Hrăneşte şi hidratează tenul atât din exterior, cât şi din interior. 
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În fiecare vară ne preocupă să aducem ceva inedit înfăţişării 

noastre. Acum, mai mult decât oricând, ne dorim un look 

proaspăt, vrem să ne simţim libere, plăcute, admirate… 

Pentru un look impecabil în anotimpul cald ţine cont de 

sfaturile Forever şi sigur vei fi toată vacanţa centrul atenţiei 

şi al distracţiei.

Nu uita:



Aceasta este rutina cotidiană prin care trebuie să treci, vrând-
nevrând, pentru a avea mereu o piele frumoasă. Abia după ce ai 
parcurs aceşti paşi poţi să treci la realizarea machiajului. Iată 
ce îţi recomandă tendinţele pentru acest sezon:

 aplică un strat mult mai subţire decât de 
obicei; în niciun caz un fond de ten lichid care, din cauza 
căldurii, se poate „topi”. Sonya Cream to Powder Foundation 
este ideal pentru vară datorită texturii sale compacte, care îţi 
permite să-l aplici foarte uşor şi să faci retuşuri cât ai clipi. 
Totodată, este disponibil într-o mare varietate de nuanţe, din 
care poţi alege atunci când eşti bronzată.

 Tamponează zona din jurul 
ochilor cu nuanţa galbenă a corectorului tău Colour Concealer Wheel.  Subliniază-ţi ochii cu ajutorul creionului 
Aplică-l cu vârfurile degetelor, prin apăsare uşoară, din exterior spre interior. 

contur pentru ochi Sonya Eye Pencil, după ce, în prealabil, ai aplicat Sonya 
Aplică apoi un strat de fond de ten pentru a egaliza nuanţa corectorului cu cea 

Eye Shadow într-o nuanţă pastelată. Încearcă French Vanilla 132, Linen 135 a fondului de ten.
sau Satin 142. Adaugă Sonya Mascara şi Sonya Brow Fix şi te poţi mândri cu 
un make-up de ultimă oră şi cu o privire irezistibilă.

 Mai ales vara - îţi vor da un aer 
artificial. Foloseşte, în schimb, gelul fixator Sonya Brow Fix, care îţi 
delimitează forma sprâncenelor fără a le îmbâcsi. În plus, acţionează ca un 

Extrasfat  Niciodată nu masa zona din jurul ochilor spre exterior. Mişcările balsam, datorită conţinutului de gel stabilizat de Aloe vera.
de acest gen favorizează  întinderea ridurilor.

Extrasfat  Pentru un contur precis, încălzeşte vârful creionului între 
Aplică Sonya Blush de-a lungul osului degete. Apoi ridică bărbia şi priveşte-te în oglindă „de sus”. Desenează 

maxilar superior prin mişcări ascendente. Alege nuanţe pale, pastelate conturul cât poţi de aproape de marginea pleoapei superioare şi puţin în afara 
(Bashful 158, Sunset 165) în detrimentul nuanţelor puternice, deoarece colţului exterior al ochiului, spre tâmplă.
acestea, aplicate incorect, te vor face să arăţi ca un „clovn“. Estompează 
nuanţa pe măsură ce urci către tâmple şi vei obţine, astfel, efectul de pomeţi 
sculptaţi, bine definiţi.

 aplică Sonya Lipstick într-o 
nuanţă mai intensă (Barely Pink 119, Sheer Bliss 120 sau Pink Reflection 
202), care să se potrivească neapărat cu creionul contur pentru buze. Aplică 
apoi Sonya Lip Gloss transparent (Crystal Clear 190), pentru a aduce pe 
buzele tale ceva din strălucirea soarelui. 

                       nuanţele puternice de ruj necesită o aplicare precisă. Începe 
din mijlocul buzei superioare şi foloseşte o pensulă specială pentru a distribui 
rujul în mod egal, pe toată suprafaţa buzelor.

 Vara asta Pune-ţi în valoare bronzul prin aplicarea unei 
„discret” este cuvântul de ordine. În afara ocaziilor în care participi la un nuanţe foarte deschise şi sidefate (Sonya Eyeshadow 152) de-a lungul 
eveniment special, care necesită machiaj de seară, mai intens, în acest sezon tâmplei. Pentru o tuşă profesionistă foloseşte pămătuful cel mai mare din 
trebuie să eviţi machiajul încărcat. Pune în valoare ochii sau buzele, dar în trusa Sonya Brush Kit. Tenul tău va fi mai luminos, iar bronzul – mai evident.  
niciun caz pe ambele. 

Fondul de ten:

Fă cearcănele să dispară.

Vrei să-ţi evidenţiezi privirea?

Evită creioanele pentru sprâncene.

Fardează-ţi profesionist obrajii. 

Optează pentru sublinierea buzelor:

Accentuează doar un element al feţei: ochii sau buzele. Mai multă luminozitate! 

 

neutralizează roşeaţa, 
cuperoza, acneea, 
eritemul

pentru tenuri 
deschise, camuflarea
pistruilor sau 
hiperpigmentărilor

neutralizează 
umbrele întunecate 
din jurul ochilor

neutralizează 
tenurile palide, 
gălbui, obosite

pentru tenuri mate,
închise şi corectarea
cicatricelor sau coşurilor
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Nu te opri la aceste trucuri de machiaj. Gama Sonya îţi permite mult mai multe combinaţii şi 
realizarea unor look-uri impresionante. Depinde doar de tine să-ţi descoperi frumuseţea.
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probabil că drumul acela nu duce nicăieri.La fiecare sfârşit de an închinam un pahar şi spuneam “Mai rău să nu fie”, dar 
inevitabil se întâmpla. De la an la an era mai rău. Trebuia să fac ceva. Dar ce? Deci, m-am apucat de treabă. Au urmat calificarea de Asistent Supervizor şi 
Doar aveam o firmă la care lucram 24 din 24, eram cel mai harnic om din sponsorizările. Prima bătălie a fost câştigată când partenera mea de viaţă, 
firma mea, eram cel mai bun plătitor de salarii, cel mai bun plătitor de Raluca, a reziliat contractul la cealaltă firmă, unde era un fel de Senior 
impozite şi... cel mai mare FRAIER. Adică eram un om normal cu o firmă pe Manager, şi a urcat în bărcuţa Forever cu mine. Am fost foarte mândru de 
cap, care nu mai avea timp de nimic (casă, familie, hobby-uri, concedii şi nici curajul tău atunci şi-ţi mulţumesc pentru asta. Deja eram două motoare la 
măcar de mine). Într-un cuvânt, eram un om normal al zilelor noastre. Dar eu aceeaşi barcă, lucru care s-a şi văzut ulterior. După aceea au urmat 
tocmai asta nu doream să fiu, eu doream o viaţă de cinci stele, doar deviza prezentările ţinute de sponsorul nostru din linia superioară, Senior Manager 
mea era “Only First Class“, nu? Kele Mónika din Oradea, care ne-a menţinut entuziasmul la cote maxime. 

Mulţumesc, Mónika, ne-ai fost de mare ajutor! Rând pe rând am atins nivelele 
de Supervizor, Asistent Manager şi, în final, Manager. Bucurie mare, dar Omul are în viaţă şi prieteni şi duşmani, important este să faci diferenţa 
singură parcă nu avea valoare. Bucuria adevărată în Forever este atunci când dintre ei. Prietenii te învaţă ce trebuie să faci, duşmanii te obligă să faci 
îţi ajuţi partenerii să atingă nivele superioare în Planul de Marketing. Abia ce trebuie. Aşa şi eu m-am hotărât să fac ceea ce n-am făcut niciodată, 
atunci te poţi considera cu adevărat realizat.pentru că doream să am ceea ce n-am avut niciodată. Deci, am închis firma, 

p e n t r u  c ă  m ă  
ăsă ă Prima noastr  mare turasem s  lucrez 

ând ţ ş bucurie a fost cpentru al ii, i m-am 
pr ie ten i i  noş t r i , apucat de MLM. Rând 

Ulbrecht Susana & Gavril, s-pe rând am lucrat în 
trei - patru firme de au calificat Manageri. Ei au 
MLM, unde am atins fost prima noastră STEA din 
nivele similare cu cel şirul celor cinci. Ei au fost cei 
de Manager. Aşteptam cu care am hotărât atunci, 
să iau „potul cel demult, să facem FOREVER. 
mare“, dar de fiecare Acum sunt Senior Manageri şi 
dată se întâmpla ceva. le mulţumim pentru prietenia 
Ba firma nu putea să lor adevărată şi pentru 
intre în România, ba perseverenţa lor. De 7 ani 
n u  e r a u  p l ă t i t e  încoace, suntem împreună şi 
bonusurile la timp, ba la bine şi la rău. Îi felicităm 
inflaţia era prea mare pentru Managerii lor: doamna Vica Pop şi familia Corneştean de la Sighetu 

şi firma a dat faliment, ba nu erai simpatic şi-ţi mai luau o linie managerială Marmaţiei, familia Petre Axi & Bebe din Piteşti, împreună cu familia Marin, cu 
pentru că nu erai capabil s-o conduci, ba nu erai capabil să recuperezi banii domnul Dan şi domnişoara Cristina Dănălache din Piteşti şi familia Duminică 
pe care firma îi dădea împrumut, ba erai vândut cu tot cu reţea firmei din Curtea de Argeş, şi de asemenea familia Dobre din Piteşti. Asta da echipă! 
concurente, ba se schimba Planul de Marketing şi te mai miri ce tertipuri Felicitări!
găseau să nu-ţi plătească bonusul. Iar când erai obraznic şi nu ascultai, te 
dădeau afară şi-ţi furau toată munca. A doua STEA FOREVER am găsit-o în căutarea celor 4 pc. Era colegă 
 din clasa I cu Raluca, doamna Maria Halaţ, Manager. Datorită FLP 
Cam asta am păţit de patru ori până când a venit sponsorul meu, Senior şi-au reînnoit prietenia pierdută odată cu absolvirea şcolii. Şi asta 
Manager Veres Iuliana, căreia îi mulţumesc foarte mult pe această cale, şi valorează mai mult decât banii! Echipa Mariei se bazează pe o linie puternică 
m-a lămurit după un an – doi de insistenţe să mă înscriu în a cincea firmă de de Manageri, nişte oameni deosebiţi şi valoroşi: Alexandru Emil Popescu, 
MLM, FOREVER LIVING PRODUCTS. Vă daţi seama ce entuziasm debordant Dragoş Postelnicu – Soaring Manager - împreună cu Mihaela Sandu, familia 
am avut după ce am picat de patru ori Calotă, familia Dinu, familia Iancu,  d-
de la înălţimea de Manager. Bun na Irina Pârjol, familia Furtună, familia 
început, nu? Pârşan, familia Ivan, d-nul Simion 

Tite, familia Ion Postelnicu, familia 
Ioncescu din Bucureşti şi familia Experienţa este cel mai dur profesor, 
Eugen Giula din Ploieşti. O echipă pe pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi 
cinste, cu adevărat profesionişti care spune care era lecţia şi, har 
sunt pregătiţi să plătească integral Domnului, am avut experienţă din plin. 
preţul succesului. Felicitări întregii De un lucru eram convins: dacă 
echipe şi mult succes mai departe! găseşti un drum fără obstacole, 

Am pornit în viaţă de la premiza “Only First Class”, adică să fii cel mai bun în ceea ce faci şi să-ţi trăieşti viaţa la cel mai 
înalt nivel posibil. Pentru asta ai nevoie de ambiţie, curaj şi încredere în forţele proprii.

Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi...  
dar trebuie trăită privind înainte.
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Apoi s-a născut a treia STEA FOREVER. O altă prietenie a ajuns, după Cu aceşti oameni am fost în 
circa trei ani de negocieri, la momentul FLP: doamna Mariana Demeter, multe excursii alături de 

Fo reve r :  Ang l i a ,  Grec ia , soţie şi mamă a trei băieţi frumoşi şi talentaţi, care avea actele de 
Danemarca, Franţa, Ungaria, emigrare în Canada în poşetă în ziua în care a semnat formularul de înscriere. 
Germania, Tunisia, Egipt. Alături S-a calificat Manager în şase luni din momentul în care a decis acest lucru. 
de Forever, au realizat în acest Felicitări, Mariana, pentru viteza şi ritmul tău! Esti un exemplu de 
timp ceva extraordinar: s-au perseverenţă pentru noi toţi. Felicitările noastre şi “La mulţi ... Manageri!”. 
dezvoltat ca oameni, ca 
profesionişti. Au devenit mai A patra STEA FOREVER este o familie care ne-a certat pentru faptul 
curajoşi, mai încrezători, mai c ă  n u  i - a m  
puternici, mai sănătoşi.p r e z e n t a t  

afacerea Forever mai 
As ta  e  ech ipa  noas t ră .    repede (culmea culmilor!). 
Credeţi-mă, este extraordinară, Ei sunt verişorii Ramona şi 
exact aşa cum este! Indiferent Ioan Mihalca din Carei, 
dacă îţi plac sau nu partenerii Satu-Mare, care s-au decis 
din echipa ta, indiferent dacă îţi pentru Forever. Au spus 
place sau nu linia sponsorială, “DA” Forever pentru că au 
să ştii un lucru : Forever e cel care nu te dezamăgeşte niciodată. Rex spirit întreprinzător. Ei pot, 
Maughan e cu tine întotdeauna. Vei simţi asta chiar înainte să ajungi în vor şi fac. Atitudinea este secretul succesului lor. Le doresc o creştere a 
America. În Forever nu există compromisuri. Politicile Companiei se respectă punctelor cu 100%, aşa cum a crescut şi efectivul familiei. Au un bebeluş 
întocmai. Gelurile de Aloe vera de la Forever sunt cele mai bune din lume. Nu superb pe care noi l-am botezat. Tind să cred că şi asta este o realizare 
există altele mai bune! Verifică şi tu asta! Revista cu bonusul tău se expediază Forever.
de 29 de ani, în fiecare lună, pe data de 15. Nu s-a întâmplat niciodată în 
istoria FLP să nu primeşti bonusul pe care l-ai facturat, bonusul pe care-l Şi, în sfârşit, s-a născut a cincea STEA FOREVER, dar nu şi ultima, care 
meriţi. Şi nu uita un este o reuşită dublă. Dragoş Vancea din Bucureşti şi Aurelia Mihăescu 
lucru: bonusul de din Râmnicu- Vâlcea. Dragoş, fratele Ralucăi, a devenit Manager pentru 
acum e cel pe care-l că pur şi simplu crede în Forever. A absolvit două facultăţi şi se simte foarte 
meriţi. Nu te gândi bine alături de Forever. Mulţumesc că ai crezut ce ţi-am spus acum şapte ani! 
dacă Forever merită Toate la timpul lor. În grupa lui există un om extraordinar de curajos şi 
să fie alături de tine perseverent, un om care acţionează exact atunci când trebuie: doamna 
100%, ci gândeşte-te Aurelia Mihăescu, Manager. Felicitări pentru amândoi, a fost o muncă grea, 
dacă TU meriţi să fii dar merită pe deplin efortul pe care l-aţi facut. Veţi vedea.
alături de Forever 
100%!

J.F. Kennedy a spus: 
“Nu întreba ce poate face ţara pentru tine, ci întreabă-te ce poţi face TU 
pentru ţară!” Nu întreba ce poate face FLP pentru tine, ci întreabă-te ce poţi 
face TU pentru ca afacerea TA Forever să funcţioneze! 

Cele cinci STELE FOREVER pe care vi le-am prezentat şi celelalte zeci de stele 
manageriale din spatele lor, care există şi se vor mai naşte, ne fac să credem 
că n-am stat degeaba până acum. Dacă am contribuit şi noi puţin la 
strălucirea voastră, la succesul vostru cu un sfat sau un gând bun, atunci ne 
putem considera fericiţi în bărcuţa noastră de cinci stele. Cu ajutorul vostru 
vom putea naviga liniştiţi în oceanul FOREVER în căutarea următoarelor stele.

Tuturor colegilor Forever din toată ţara le urăm din toată inima: viteză maximă 
în oceanul FOREVER! Toţi aceşti oameni pe care i-am prezentat au fost abordaţi, au şovăit, au 

studiat, s-au înscris, au consumat produse FLP şi apoi şi-au stabilit un ţel clar! 
Au fost prezenţi la evenimentele Forever, au crezut în sponsorii lor, au întrebat, 
s-au lămurit, au dat mii de telefoane, au prezentat de sute de ori produsele şi 
afacerea Forever, au umplut multe agende cu programul întâlnirilor 
organizate şi cu listele persoanelor abordate, au citit zeci de cărţi, au dat 
multe flori celor din echipa lor, au străbătut ţara în lung şi-n lat, au fost refuzaţi 
de sute de ori. Dar indiferent dacă au pierdut sau au câştigat, au mers mai 
departe ...

Cineva mi-a spus: “Niciodată să nu-ţi fie teamă că înaintezi prea încet. 
Teme-te dacă te opreşti.”

Nu te teme niciodatã de umbre. 
Ele aratã doar cã existã luminã în apropiere.

Raluca şi Mircea Fage
Soaring Manageri
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Suntem de-a dreptul norocoşi că avem atât de multe de oferit. Prin faptul că le Pe măsură ce învaţă despre 
împărtăşim şi celorlalţi prietenia, cunoştinţele noastre, sprijinul şi atenţia eficacitatea şi calitatea acestora, 
noastră, trăim genul de viaţă care îi atrage pe oameni spre noi în mod natural. vor vrea să înveţe şi mai mult. 

Apoi devine foarte uşor pentru 
tine să împărtăşeşti minunatele 
informaţii despre produse, pe 
care le ai la-ndemână pe DVD-
uri, CD-uri, broşuri şi multe 
altele. 

Vorbeşte despre această oportunitate de afaceri cu oameni de afaceri
Aşa cum membrii familiei şi prietenii sunt candidaţii potriviţi pentru a le vorbi 
despre gama de produse, liderii de afaceri şi agenţii de vânzări sunt în mod 
special candidaţi puternici pentru a le prezenta oportunitatea de afaceri, 
deoarece ei pot înţelege fără nicio dificultate puterea planului nostru de 
marketing şi îl pot lua în serios atunci când îl prezinţi. Data viitoare când vrei 
să cumperi ceva de la un agent de vânzări aminteşte-ţi să-i prezinţi şi 
oportunitatea de afaceri Forever. Nimic nu se compară cu o situaţie de genul 

 
„eu câştig-tu câştigi” pentru a-ţi dezvolta afacerea.

Aceeaşi filosofie se aplică distribuitorilor din liniile noastre inferioare. Îi 
ghidăm, îi încurajăm şi le oferim timpul nostru, iar astfel avem cu toţii de 

Succesul multiplică succesul câştigat: o reţea sănătoasă şi prosperă. În Network Marketing nu există 
În afară de planificarea de care e nevoie pentru a-ţi atinge scopurile, este adevăr mai mare decât acesta: cu cât dai mai mult, cu atât primeşti mai mult. 
important să-ţi aminteşti de coechipierii din linia ta inferioară şi să faci tot 
ceea ce se poate pentru a le sprijini succesul şi creşterea. La urma urmelor, cu 

Înţelege că TU eşti compania cât ei ating mai repede succesul, cu atât mai repede te vei bucura şi tu de 
Oricât de minunat este Forever Living Products ca gamă de produse şi succes!
oportunitate de afaceri, tu eşti cel/cea care influenţează major felul cum este 
percepută compania de către ceilalţi. În definitiv, în aceste vremuri incredibil 
de competitive, sute de firme bazate pe Network-Marketing susţin că planul 
lor de compensaţie este cel mai bun.
Din fericire, lucrezi într-o companie serioasă şi solidă, cu un succes continuu 
de aproape 30 de ani, care te susţine în toate demersurile; dar tot tu eşti cel 
mai puternic reprezentant al companiei, atunci când întâlneşti noi oameni. 
Prin faptul că îi îndrumi şi îi înveţi pe alţii cum să aibă succes în construirea 
propriei lor afaceri, te ridici deasupra mulţimii de distribuitori cărora le 
lipseşte puterea de angajament, energia şi capacitatea de a veni în sprijinul 
celorlalţi. Ai ceva unic de oferit: pe tine însuţi!

Culege răsplata vânzării cu amănuntul alături de familie şi prieteni   
Gama de produse Forever este atât de puternică, încât pune la dispoziţia 
tuturor numeroase beneficii pentru îmbunătăţirea vieţii. Când prezinţi gama 
noastră de produse, oferi familiei şi prietenilor oportunitatea de a 
experimenta personal beneficiile acestora.

Urmează strategia pentru succes  
Forever Living Products îţi pune la dispoziţie o strategie eficientă pentru a 
avea succes, un sistem de multiplicare creat astfel încât să poată fi împărtăşit 
şi celorlalţi. Folosind pachetul Touch of Forever este uşor să faci primul pas, 
să te menţii pe traiectorie şi să creşti permanent, să devii din ce în ce mai 
puternic.

MLM, foloseşte această şansă

Strategii rapide 
pentru succes

Indiferent cât de departe ai ajuns în afacerea Forever, este întotdeauna de ajutor să reflectezi 
asupra paşilor de care ai nevoie în continuare, ca să-ţi atingi maximul de potenţial.
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Traducere şi adaptare din revista Forever Irlanda



Cum faceţi acest lucru? În primul rând consumaţi voi înşivă cât mai multe 
dintre produsele Forever. Nu le puteţi promova dacă nu le folosiţi. Un inventar 
scurt al produselor pentru îngrijire personală şi igienă pe care le aveţi în casă 
vă arată ce produse Forever folosiţi. 

În calitate de distribuitor Forever Living, vă doriţi să arătaţi şi să vă simţiţi mai 
bine. Folosiţi produsele companiei pe care o reprezentaţi şi veţi vedea cât de 
uşor este să acumulaţi 1 pc lunar. Vorbiţi-le prietenilor şi cunoştinţelor despre 
Forever. Aveţi nevoie doar de 4 – 6 persoane care să se înscrie şi să cumpere 
produse pentru uz personal şi astfel veţi acumula cele 3 pc care vă sunt 
necesare pentru îndeplinirea statutului de activ. Cea mai bună metodă este să 
căutaţi persoane hotărâte să-şi construiască propria afacere, să 
sponsorizeze oameni noi care achiziţionează pachetul de start Touch of 
Forever, care le asigură chiar de la început 2 pc, posibilitatea de a sponsoriza 
alte persoane şi de a-şi mări echipa. 

Astfel, propria echipă se va mări, iar dacă fiecare colaborator va purta insigna 
de 4 pc, atunci afacerea voastră va creşte spectaculos!

Util 
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    cheia succesului 
    în afacerea Forever 4 pc - 

 A fi Activ în fiecare lună şi a-i învăţa pe colaboratori să facă acelaşi lucru vă deschide 
calea spre construirea unei afaceri de succes în Forever.

A fi Activ în cadrul Planului de Marketing înseamnă a 
acumula lunar 4 p.c., dintre care cel puţin 1 p.c. în 
nume personal, iar restul de la noii distribuitori 
sponsorizaţi personal care nu au atins încă nivelul de 
Asistent Supervizor. 

Multiplicarea reprezintă cheia unei echipe puternice. 
Fiecare distribuitor serios ar trebui să poarte cu 
mândrie insigna de 4 pc şi să-şi instruiască noii 
consilieri să procedeze la fel. 

Gândiţi-vă astăzi la afacerea voastră, gândiţi-vă ce s-
ar întâmpla dacă fiecare membru al echipei voastre 
ar realiza lunar 4 pc. Care ar fi volumul vânzărilor 
totale? Cât de mare ar fi bonusul primit? Ştim cu toţii 
că o persoană nou înscrisă poate cu uşurinţă să mai 
sponsorizeze încă două persoane. Dacă se întâmplă 
acest lucru şi fiecare realizează cele 4 pc, în două luni 
sunteţi doar la 1 pc distanţă de nivelul de Supervizor. 
Cu o echipă de doar 15 persoane care poartă cu mândrie insigna de 4 pc veţi 
ajunge rapid la nivel de Manager, cu un bonus consistent. Cât de uşor credeţi 
că se poate realiza acest lucru?

Vă puteţi întreba „Cum realizez cele 4 pc?” Răspunsul vine chiar de la liderii 
care, lucrând pe baza Politicilor Companiei, acumulează 1 pc în nume 
personal şi restul de la noii distribuitori sponsorizaţi personal care nu au atins 
încă nivelul de Asistent Supervizor. Se poate ajunge, astfel, la 8, 10 sau chiar 
15 pc. Imaginaţi-vă cum ar fi să multiplicaţi aceste puncte credit în echipa 
voastră!

Vă dorim succes şi cât mai mulţi colaboratori de 4 pc!

a taS na te

m nCo u icare

iePr teniitProf

Traducere şi adaptare din revista Forever Australia
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Avem misiunea 
de a transforma destine

Suntem Manageri fiecărui membru al echipei mele. Trăiesc fiecare test împreună cu fiecare 
de la sfârşitul lunii dintre ei. Şi din toate astea am învăţat să fim optimişti: hai, mai repede, voi, cei 
aprilie. Luna mai, care nu credeţi în nimic sau voi, cei care în momentul acesta aveţi alte 
prima noastră lună priorităţi, pentru că, trecând prin voi, trebuie să ajungem la cei care ne 
la acest nivel din aşteaptă! Atât de mulţi oameni ne aşteaptă pentru a le schimba destinul în 
Planul de Marketing, victorie! Atât de mulţi oameni ne aşteaptă pentru a le arăta o lume de poveste, 

a fost fructuoasă şi plină de satisfacţii. Ce fel de satisfacţii? Emoţii o poveste de suflet, pentru a cărei împlinire este nevoie de trudă. Atât de mulţi 
binefăcătoare. În FOREVER trăim cu adevărat, pentru că, aşa cum spune o dintre cei care vor să muncească cinstit şi corect ne aşteaptă.
colaboratoare de-a noastră, FOREVER înseamnă „bucurii mici şi dese”. Aţi 
simţit asta vreodată? Vouă ce v-a adus FOREVER? De ce sunt eu o persoană 

mai bună cu FOREVER? 
Familiei mele de la Dumnezeu (un soţ şi doi băieţei) i-a adus o altă familie – Pentru că mi-am schimbat 
echipa noastră. Aţi trăit sentimente de bucurie profundă pentru realizările în bine principiile de viaţă. 
unei alte persoane? Aţi râs şi aţi plâns alături de un om pe care, acum o vreme, Acum sunt un om liber la 
nici nu-l cunoşteaţi? Aţi reuşit în viaţa din afara fenomenului FOREVER să minte şi la suflet. Ştiu că tot 
schimbaţi destine? Vi s-a spus măcar o dată: „viaţa pe care mi-ai arătat-o ceea ce-mi doresc este la 
este de acum înainte ţinta mea. Nu mai vreau existenţa dinainte!”? Aveţi îndemâna mea. Între vis şi 
sentimentul că lumea a început atunci când aţi hotărât să vă implicaţi cu trup împlinirea lui stau timpul şi 
şi suflet în FOREVER? Vi se întâmplă să vă sune familia dumneavoastră acţiunea. Care timp? Cel pe 
FOREVER pentru a mai stabili strategii de lucru din care să rezulte „bucurii care acţ iunea mea î l  
mici şi dese”? Sunteţi deja conştienţi că drumul în FOREVER are un singur determină. Care timp? Cel 
sens ? pe care mi-l acord.

Câţi dintre noi, cei care facem cu pasiune această activitate, mai În această activitate nu există „nu pot” există doar „nu vreau.” Sunt atâţia 
suntem oamenii care obişnuiam să fim? Eu şi soţul meu am ales FOREVER oameni care vor să te ajute, astfel că imposibilul devine posibil, visul devine 

realitate. Sloganul după care te sfătuiesc să te conduci este „VREAU. din aprilie 2006. Ne-am propus să devenim Manageri într-un an şi am reuşit, 
TREBUIE. POT. REUŞESC ÎMPREUNĂ CU ECHIPA MEA!”dar cel mai important lucru pe care l-am reuşit a fost să ne dezvoltăm 

personal. Şi noi, şi cei din anturajul nostru actual suntem oameni mai buni; 
am izbutit să formăm o echipă extraordinară, din OAMENI cu ţeluri mari, cu Şi, în încheiere, pentru toţi cei care vor, dar care cred că nu pot, câteva versuri 
visuri mari, care vor să ia tot ce se poate de la această viaţă. la care vă rog să reflectaţi:

Din ce trăiesc eu? Din misiunea mea, aceea de a transforma destine. Asta 
fac în fiecare zi: transform destine. Fie că reuşesc să modific priorităţile în 
viaţa unui consumator, fie că reuşesc să-i deschid o altă lume - pe care n-o 
cunoştea - asta fac: ajut la metamorfoza destinelor.

Cum acţionez? Cu bucurie. Cu mare bucurie. Trăiesc fiecare succes al 

„De ce te plângi când bolta e pustie
Şi norii grei umbresc cărarea ta?
Mai sus de nori, în marea veşnicie
E numai zi. Curaj! Nu dispera!

De ce te plângi când toţi te-au dat uitării?
Tu eşti chemat lumină să răsfrângi!
Dar nu uita, de n-ai răspuns chemării,
Tu eşti înfrânt şi poţi atunci să plângi!“

Îndrăzneşte şi vei reuşi 

Când am hotărât că ar fi momentul să scriu câteva rânduri şi să vi le împărtăşesc, 

am constatat că ceea ce voiam să vă comunic mi-a fugit din minte. Ca prin 

farmec, mi-a devenit însă clar că vreau să vă vorbesc despre ECHIPA MEA.

Cu dragoste,   

Dr. Violeta Luca
Manager



Suntem Antalka Jakab Gyula şi Ildikó din Sfântu-Gheorghe şi 

am devenit atenţi la ceea ce oferă Forever, deoarece 

întreprinderea la care am muncit douăzeci şi şase de ani a dat 

faliment şi am rămas şomeri. A fost un lucru dureros, dar în 

sfârşit am înţeles că ceea ce făcusem până atunci nu mai avea 

niciun viitor. 
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Visuri împlinite 

Am decis că este timpul să ne luăm soarta în propriile mâini. Am încercat o Acesta este mesajul nostru. Produsele sunt excelente, afacerea este simplă şi 
afacere clasică (ce altceva putea să fie decât un mic magazin în satul natal?). eficientă, Planul de marketing te recompensează cu generozitate. Noi am 
Dar pe mine era să mă coste sănătatea şi mă ţinea toată ziua departe de soţie, acceptat transformarea. Tu ai curajul să-ţi transformi viaţa?
de familie. Pe data de 6 ianuarie 2007 am ascultat în sfârşit prezentarea 
oportunităţii Forever de la soţii Benedek. Spunem „în sfârşit” pentru că vreme Dacă răspunsul este afirmativ, avem o veste bună. Şi tu vei beneficia de 
de şase ani au încercat de multe ori să ne vorbească despre această şansă, aceleaşi produse, acelaşi sistem şi acelaşi Plan de Marketing unic. Nu mai 
dar n-am avut niciodată răbdarea să-i ascultăm până la capăt. Ne-am înscris aştepta. Este loc şi pentru tine la vârf.
pe data de 10 ianuarie 2007. Eram speriaţi, dar produsele ne-au convins 
rapid, iar credinţa sponsorilor noştri ne-a dat o rază de speranţă că şi noi 
putem reuşi. Am făcut un legământ: timp de un an vom lucra după sistemul Cu respect,
recomandat de ei, cel care se găseşte de fapt şi în broşura „Planificarea 

Antalka Jakab Gyula şi Ildikó
afacerii”.

Asistent Manageri

Am urmat pas cu pas tot ce am fost învăţaţi şi sfătuiţi şi în şase săptămâni   
ne-am calificat la nivel de Supervizor, iar după patru luni şi douăzeci de zile 
am devenit Asistent Manageri. Ba mai mult, avem deja trei Supervizori în 
echipă. Partea interesantă este că nici soţia, nici eu nu am lucrat înainte    
într-un sistem cu vânzări în reţea şi nu avem studii superioare, chiar suntem 
nişte oameni simpli şi timizi. Singurul lucru mai deosebit probabil e că am 
avut dorinţa puternică de a reuşi şi de a le oferi un viitor mai sigur fetelor 
noastre. Sistemul a funcţionat şi va funcţiona şi pentru tine, dacă îi acorzi 
încredere şi acţionezi zilnic.

„Produsele ne-au 
convins rapid, iar 

credinţa sponsorilor 
noştri ne-a dat o rază 
de speranţă că şi noi 

putem reuşi.“
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În premieră la Galaţi s-a ţinut un
. A fost atât de dorit de colaboratorii noştri, încât - 

deşi era anunţat pentru ora 10 - toţi cursanţii erau de la 
ora 9:15 în faţa sălii.

Când începi să fii sănătos, îţi doreşti să fii şi frumos. Aşa 
că, prin strădania şi talentul său pedagogic de neegalat, 
doamna doctor Zenovia Mateescu ne-a purtat pas cu pas 
spre tainele frumuseţii. Ne-a învăţat teoria culorilor, 
ştiinţa combinării culorilor, estomparea cearcănelor şi a 
micilor defecte ale feţei, ne-a învăţat cum să dăm 
strălucire unor tenuri cu probleme, tehnica umbrelor şi a 
luminilor. Ne-a învăţat tehnicile de modelare corporală şi 
multe altele . 

Am văzut cum se poate transforma o persoană simplă 
într-o divă. Este o artă ce trebuie învăţată. A reuşit să ne 
fascineze cu experienţa sa, încât nu ştim când au trecut 
orele. Cursul a început la ora 10 şi s-a terminat la ora 20. 
Nu am simţit oboseala, căci totul era nou şi fascinant. 
Seminarul a fost un succes care ne va ajuta în 
promovarea produselor către clienţii noştri.

Mulţumim doamnei doctor Zenovia Mateescu pentru 
răbdarea, tactul, eleganţa şi spiritul său altruist de a 
alunga ceaţa ignoranţei din minţile noastre.

Doina Ligia Iordache,
Manager

 curs Sonya Beauty 
Clinic

Cosmeticaloe

Cele 12 coloane ale succesului Cele cinci elemente esenţiale ale vieţii
  

Succesul este atins în momentul în care te auto-depăşeşti. Aşa că lucrul cel Dacă alegeţi să citiţi această carte înseamnă că faceţi parte dintre norocoşii 
mai important pe care trebuie să-l faci este să te perfecţionezi pe tot care sunt gata să întreprindă câteva schimbări în universul lor - acesta este 
parcursul vieţii, să-ţi remodelezi propria personalitate. Acesta este mesajul subiectul cărţii de faţă: transformarea vieţii din ceea ce este în prezent în ceea 
pe care Charlie (personajul căruia i s-a atribuit rolul de iniţiator în tot ceea ce ce ar trebui sa fie.
înseamnă arta succesului) îl transmite lui Michael (sau oricăruia dintre noi), „Pentru a avea mai mult trebuie să evoluăm mai mult“ este chintesenţa 
cel care va fi supus unui proces de transformare prin înţelegerea vieţii şi a filozofiei de dezvoltare personală, a succesului şi fericirii, subiecte abordate 
succesului personal. În sprijinul visurilor tale vei găsi cele douăsprezece de Jim Rohn în „Cele cinci elemente esenţiale ale vieţii“.
coloane pe care Jim Rohn şi Chris Widener le pun la Rezultatele şi stilul de viaţă sunt efectele, dar filozofia 
temelia succesului fiecărui om. Cartea îţi dezvăluie, noastră personală, atitudinea şi activitatea sunt 
prin dialog simbolic, oportunităţile de care poţi cauzele supreme ale efectelor. Pentru a schimba 
beneficia făcând apel la oamenii care îţi sunt efectele, trebuie să schimbăm cauzele. Cu toate 
aproape şi la propriile resurse. Trebuie să înţelegi acestea, cei mai mulţi oameni blamează efectele, dar 
că, pentru a atrage oameni plăcuţi, trebuie să fii la continuă să susţină cauzele. După ce veţi citi şi vă 
rândul tău un om plăcut. Pentru a atrage oameni veţi însuşi acest ghid al succesului personal, veţi 
puternici, trebuie să fii un om puternic. Pentru a descoperi un potenţial nemărginit, cum nu aţi crezut 
atrage oameni loiali, trebuie să fii un om loial. În loc vreodată că poate exista.
să încerci să-i schimbi pe cei din jur, încearcă să te 
schimbi pe tine însuţi! 

Pentru că se apropie concediul şi vei avea mai mult timp pentru tine, Forever îţi propune două cărţi care să te 
însoţească pe plajă sau oriunde te vor purta zilele libere în această vară. Cărţile propuse îţi vor deschide drumul 
dezvoltării personale, constituind, totodată, o lectură uşoară, de vacanţă, plină de pilde şi exemple de viaţă care 
te vor ajuta să-ţi încarci sufletul şi mintea cu încredere şi determinare. 

arC tile
lunii
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România & Republica Moldova
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Forever info

BRA{OV

CONSTANŢA

SALA CAMEREI DE COMER} 
{I INDUSTRIE

SALA PRESTIGE Hotel IBIS

CLUJ-NAPOCA IA{I
SALA
IUSTIN MOISESCU

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever

SALA DE FESTIVITĂŢI - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
SALA - CASEI SINDICATELOR 

14 iulie - Constantin & Tania Popa
25 august - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi

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

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

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.

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”

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

Luni 12-20,  mar]i-vineri 9-17

Important! 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! 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.

Dorim să vă informăm că nu se acceptă formulare de înscriere semnate  
de altcineva, nici în baza unei împuterniciri în faţa notarului public. Doar 
aspirantul, are dreptul să semneze 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. 

14 iulie - Kele Mónika
25 august - Vajda Katalin

14 iulie - Iulia Beldiman
25 august - Mircea & Dana Olariu

14 iulie - Cristiana & Eugen Dincuţă
25 august - Elena Angelescu

14 iulie - Vajda Katalin
25 august - Emilia & Petru Truşcă

14 iulie - Leonora Baciu
25 august - Cristiana & Eugen Dincuţă

14 iulie - Szabó Éva
25 august - Marilena & Doru Culişir
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Toate `ntâlnirile 
se desf\[oar\ `ntre orele

10:00 - 14:00

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), în cel mult 48 de ore. Acest serviciu este valabil 
numai pentru distribuitorii firmei, drept pentru care v\ rug\m s\ 
specifica]i în text numărul de identificare Forever. Nu se vor da informa]ii 
pe această temă prin telefon. 

? ?

 
- la orice unitate CEC (

);
- la toate depozitele Forever din ţară, prin intermediul cardului bancar
- prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la BRD), sau la 
orice sucursală BRD, în următoarele conturi:  

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

în zilele de luni, unităţile CEC vor fi deschise 
până la orele 18,30

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

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

Cum plăteşti produsele Forever?

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.

prin

Pentru a evita reclamaţiile ulterioare, vă rugăm să 
verificaţi conţinutul coletului în prezenţa curierului.

Produsele Forever se pot comanda şi:

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

Important! Distribuitorii care încasează bonus atât de la FLP 
România, cât şi de la FLP Moldova sunt rugaţi să completeze două 
facturi separate, pentru fiecare sumă. 

Vă aşteptăm cu drag să fiţi alături de noi pe 21 iulie, 
la Sala Polivalentă, Bucureşti!





Mariana Husar Gheorghe Niţă
Elvira Florea Maria & Mircea Bagdasar
Maria Drumen Eufrosina Ionescu & Alexandru Tudor
Dorica & Dinu Pribac Titina Fieraru
Sztakics Judit Eugen & Vasilica Giula
Aurelia Nebunu Vasile & Liliana Drugărin
Constanţa Gladcov Constantin & Magdalina Niţu
Kulcsár Erzsébet & Bálint Maria & Matei Moise
Alexandru Gladcov Gabriela & Daniel Axinia
Luminiţa & Ion Petroşanu Ioan Costea
Constantin & Tania Popa Ştefania Cheran
Tatiana & Vasile Tofan Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi Petru & Gheorghiţa Vasin
Mihaela Picioruşi Ionel Alban
Costin Nicolae & Dudas Katalin Ilie & Laura Buzilă
Adela & Daniel Pantucu Aurelia & Dumitru Olteanu
Laura & Cosmin Breşteanu Florina Poneavă
Elena & Ovidiu Velişcu Mariana & Daniel Demeter
Camelia & Vasile Oprea Elena Banzea
Alina Avramescu Dorina Prisăcariu
Ana Corcodeală Violeta & Dumitru Luca
Simona & Sorin Spătariu Lázár Tibor & Kinga Erika
Gheorghe & Mariana Sodolescu Roxana Olteanu
Lăcrămioara Bondor Georgeta Rădoi
Maria & Nicolae Petrea Valerica & Gheorghe Ţâmpu
Dee Klára Katalin Vasilica & George Florescu
Angela & Valentib Gherghe Florentina Bălaşa
Rodica Ometa Victor & Ludmila Sass
Venera & Ion Blendea Laura & Ioan Enache
Kerekes Amália & Levente Silvia & Mitras Corneştean
Iuliana Zacreţchi Eva & Gheorghe Voicu
Violeta & Daniel Grecu Gabriela Petrescu
Kása Adalbert Mariana Apipie
Marinela Pană Pál Ildikó & Sándor
Adriana & Tudor Marin Marcela Ianuş
Laurenţiu & Ana Feodor Maria & Iulian Constantin
Lidia Mateescu Mihaela & Octavian Gruioniu
Kulcsár Erzsébet & Bálint Rodica & Ion Sandu
Olguţa Teleraru Florin Sandu
Neguţa Bobocea Violeta Şerban
Maria & Matei Moise Vasile & Liliana Drugărin
Anica & Simion Florincaş Ştefania Zvorişteanu
Maria Mihai Silvia Vucu
Camelia & Nicolae Catrina Ana Mia & Ion Comşa
Maria & Grigoriu Iosif Cornelia & Bebe Truşcă
Elena Boborelu Simona Ciolacu
Marian & Iuliana Ioncescu Florin Şerban
Nicoleta & Florian Planea Simona & Sorin Spătariu
Dănuţ Mislea Mia Cristina Grigoraş
Ana-Maria & Lucian Geambaşu Ştefania Plăiaşu
Despina & Agapie Călin Emilia Ioaniţescu
Mihaela & Andrei Petruescu Sorinel Burulea
Fekete Maria Elisabeta & Vasile Cucicea
Ioana & George Tănase Florica Petrescu
Dumitriţa & Stelu Filip Valentin Sfercoci
Marin & Liliana Tolaş Ştefania Plăiaşu
Sorina & Gabriel Calotescu-Guran

Victor Acatrinei Mihaela & Cristian Marin
Alina Avramescu Adriana & Tudor Marin
Florentina Bălaşa Lidia Mateescu
Viorica Bărbulescu Corina Meila
Iosif Blaga Livia & Gabriel Milea Stoica
Venera & Ion Blendea Dănuţ Mislea
Elena Boborelu Netuţa Moinescu
Diana Borza Adrian & Cristina Moise
Ion Brănică Viorica Moraru
Laura & Cosmin Breşteanu Petre Nemţeanu
Elena & Gheorghe Bulgaru Ioana & Niculae Nichita
Ilie & Laura Buzilă Costin Nicolae & Dudas Katalin
Sorina & Gabriel Calotescu-Guran Gheorghe Niţă
Matei Catrinoiu Lucian & Cristina Oancea
Liliana & Ion Chetan Gheorghe Odageriu
Florin & Mioara Chiriţă Roxana Olteanu
Simona Ciolacu Rodica Ometa
Ionela & Costin Cojocaru Monica & Vasile Orghici
Liliana Contulescu Marinela Pană
Ana Corcodeală Georgeta Pandelea
Dorian Corcodeală Adela & Daniel Pantucu
Ioan Costea Papp Albert Lajos
Ionel Crestez Natalia Paraschivescu
Camelia & Daniel Crişan Daniela & Valentin Gigel
Liviu Croitor Daniela Pavel
Császár Erzsébet & László Luminiţa & Ioan Petroşanu
Valerica & Tudorel Cucuteanu Mihaela Picioruşi
Cristina David Nicoleta & Florin Planea
Camelia & Gabriel David Rebeca Pop
Dee Klára Hajnal Maria Popovici
Elena Dodu Maria Potoroacă
Simona & Gheorghe Donişanu Dorina Prisăcariu
Gheorghe Drăgan Georgeta Rădoi
Valentina Dragomir Elena & Eugen Radu
Gheorghiţa & Ionel Druga Ana-Maria & Emil Răducan
Carmen Duţu Andreea Relea
Titina Fieraru Dorina & Cristinel Roşoiu
Dumitriţa & Stelu Filip Florin Sandu
Marcela Filip Ioana Sandu
Maria Florescu Florin Şerban
Anica & Simion Florincaş Valentin Sfercoci
Gabriel Florincaş Anuţa Stoica
Zaharia & Larisa Frandeş Romaniţa & Alexa Stroca
Ion & Pompilia Ghiţă Elena Şuteu
Daniela & Florea Giulvezan Lenuţa & Iulian Tănase
Alexandru Gladcov Alina Tigae
Constanţa Gladcov Cornelia Toader
Marinela & Renato Goldiş Gheorghe & Ioana Toboşaru
Mircea Golu Valentina & Alexandru Toma
Violeta & Daniel Grecu Maria & Corneliu Treaba
Dorel & Maria Grigore Cornelia & Bebe Truşcă
Dana Grozav Dan Tudose
Marcela Ianuş Iuliana Ubelhart
Mirela & Constantin Ionescu Mariana & Miron Vlad
Maria & Grigoriu Iosif Silvia Vucu
Camelia & Sorin Lascuş Ştefania Zvorişteanu
Julieta Lup

Timişoara Timişoara
Timişoara Roşiori de Vede
Târgu-Jiu Dr. Tr. Severin  
Vladimirescu, AR Dr. Tr. Severin
Sfântu-Gheorghe Târgovişte
Târgu-Jiu Oraviţa
Bucureşti Mărăcineni, BZ
Timişoara Hunedoara
Bucureşti Paşcani
Craiova Braşov
Iaşi Piteşti
Iaşi Târnăveni, MS
Arad Timişoara
Târgu-Jiu Râmnicu-Sărat
Târnăveni, MS Iaşi
Slatina Bucureşti
Craiova Timişoara
Craiova Ariniş, MM
Galaţi Bolintin Vale
Timişoara Fundulea, CL
Timişoara Slatina
Sasciori, BV Cristuru-Secuiescu
Bucureşti  Bucureşti
Arad Craiova
Târgu-Mureş Bucureşti
Braşov Craiova
Feteşti Târgu-Jiu
Timişoara Craiova
Cîmpulung Năsăud
Câmpia Turzii Sighetu-Marmaţiei
Bucureşti Miercurea-Ciuc
Constanţa Fundulea, CL
Prejmer, BV Craiova
Târgovişte Braşov
Roşiorii de Vede Feldioara
Tulcea Arad
Drobeta Turnu Severin Piteşti
Timişoara Moreni
Priboaia, AG Moreni
Slatina Breaza
Hunedoara Oraviţa
Hunedoara Ploieşti
Râmnicu-Vâlcea Oraviţa
Piteşti Bucureşti
Cărpiniş, TM Bucureşti
Bucureşti Craiova
Bucureşti Proviţa de Jos, PH
Craiova Braşov
Ciclova Română, CS Moineşti, BC
Constanţa Ploieşti
Lugoj Bucureşti
Bucureşti Furnicoşi, AG
Feldioara, BV Satu-Mare
Mioveni Hunedoara
Timişoara Oraviţa
Hunedoara Ploieşti
Arad     

STIMULENTUL I Valentin & Sonia Florescu STIMULENTUL II Camelia & Daniel Dincuţă 
Gál Irén Dragoş Postelnicu Aurel & Cornelia Durigă Florentina & Pavel Anton Elena & Virgil Angelescu

Emilia & Dinu Potop Horaţio KoglerAngela & Ioan Arcălianu Iulia Beldiman 
Tatiana & Florin Gonţ Elena Sandu Doina & Dănuţ Hanganu Aszalos Ibolya & Csaba Derzsi Sámuel & Etelka
Mariana & Liviu Haită Smaranda Sălcudean Aurel & Veronica Meşter Leonora & Florea Baciu Cristiana & Eugen Dincuţă

Marcela Stoica Mircea & Dana OlariuElena Bădrăgan Gheorghe & Adelina Filip
Dorin & Dana Ion Felicia & Siminel Sumanariu Elisaveta & Alexandru PocaznoiBenedek József Mihály & Judit Corina & Dorin Frandeş
Kele Mónika Felicia & Vasile Şanta Maria Pop Atena & Vasile Bîrlea Mádly Susana & Ludovic
Angelica & Ioan Lucuţ Marcela & Ion Şerban Szabó Éva Veronica & Costel Burnichi Lucica & Ştefan Nemeş

Niculina Ştefana Vajda Katalin Maria Buzdugan Daniel & Maria Parascan
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Lucica & Gheorghe Tăbăcaru Ramona & Dorin Vingan Ilie & Adriana Carciuc Constantin & Tania Popa
Adiel & Magdalena Miu Romică & Luminiţa TimofteDaniel Cifor Szabó József & Marika
Ersilia & Ovidiu Moldovan Tatiana & Vasile TofanCarmen & Dorel Ciutacu Petru & Emilia Truşcă
Sonfălean Iuliana & Liviu Toma Livia & Gheorghe Cusiac Varga Csaba Attila & Viorica
Aurelia & Aurică Năstase Marinela TuţuleasaMihaela Dan Petru & Gheorghiţa Vasin
Constantin & Magdalina Niţu Valerica & Gheorghe Ţâmpu Maria Dărăban Veres Juliana 
Camelia & Vasile Oprea Ujlaki Csaba & Anna MáriaViorel & Dumitra Dincă
Papp Miklós Adriana & Constantin Vasile Mihaela & Ion Dumitru STIMULENTUL III
Ioan & Paraschiva Păcuraru Rodica & Emanuel Voicu Mircea & Raluca Fage Gizella & Marius Botiş 
Eugen & Maria Plugaru VulcăneanCristina Luminiţa Florea Marilena & Teodor Culişir

Adelia Pop

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

 
Carina & Sebastian Iacătă

Emanoil & Georgeta Mandreşi
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