


n Arizona, primãvara aduce cu ea o puzderie de minuni: zile mai 
lungi, vreme mai caldã, miresme de flori ºi iarbã proaspãtã. E o 

perioadã atât de tonicã! În Statele Unite, primãvara aduce, totodatã, 
începutul celui mai important sezon de baseball. Am urmãrit câteva 
minute la televizor acest sport ºi mi-am amintit de analogia lui Jim Rohn 
de acum câþiva ani. El vorbea despre diferenþa dintre jucãtorii de baseball 
care câºtigã numai câteva mii de dolari pe an ºi cei care câºtigã zeci de 
milioane în aceeaºi perioadã. În unele cazuri, diferenþa constã în ºapte 
rateuri din zece versus ºase rateuri din zece. Extrapolând, dintr-un numãr 
de 162 de jocuri pe sezon, cu o medie de patru lovituri într-un meci 
pentru fiecare jucãtor, totalul ajunge la 648 de lovituri pe sezon.

Aici putem vedea, într-adevãr, puterea cifrelor, pentru cã un jucãtor care 
rateazã 70% din ºanse ajunge la 194 de lovituri pe an, în timp ce jucãtorul 
care rateazã numai 60% ajunge la 259 de lovituri într-un sezon. Zece 
procente reprezintã diferenþa uimitoare de 65 de lovituri. Aºa cã, þinând 
cont de faptul cã majoritatea meciurilor de baseball sunt câºtigate în 
numai douã sau trei reprize, este extraordinar sã ai un jucãtor care e cu 
numai 10 procente mai bun.

continue drumul spre succes. 13 mai marcheazã cea de-a treizecea 
Acum gândiþi-vã cum se aplicã acest exemplu în afacerea voastrã. aniversare a companiei. La mulþi ani, Forever! Este uluitor sã pot sãrbãtori 
Diferenþa dintre câºtiguri de milioane sau mii poate fi, pur ºi simplu, sã aceastã zi alãturi de fiecare dintre voi ºi sã fac parte din aceastã companie 
greºiþi de ºase ori, nu de ºapte. Credeþi cã nu meritã sã participaþi la minunatã.
seminarii sau sã îi ascultaþi pe cei din linia managerialã, sã fiþi perseverenþi 

Îmi amintesc foarte bine momentul în care am început sã dezvoltãm în prezentarea afacerii, sã susþineþi cât mai multe prezentãri ºi sã vã 
ideea, acum peste 30 de ani, idee care a devenit cea mai mare oportunitate concentraþi pe îmbunãtãþire? Fãcând toate acestea vã garantez cã veþi avea 
din lume. Ultimii 30 de ani au reprezentat o cãlãtorie remarcabilã ºi mã cu una sau douã reuºite în plus decât în prezent. Chiar dacã aveþi ghinion 
uit înapoi cu mândrie. Totuºi, ar trebui sã privim spre viitor. Trecutul a de ºase ori din zece, nu conteazã, pentru cã asta înseamnã cã aveþi deja 
fost minunat ºi iubesc fiecare minut din aceºti 30 de ani, dar viitorul va fi patru persoane în echipã care, la fel ca voi, abia aºteaptã sã construiascã o 
mult mai bun. De-abia aºtept urmãtorii 30 de ani. Aºtept cu nerãbdare afacere durabilã ºi de succes.
ziua de 13 mai 2038, când ne vom putea uita în urmã exclamând: 

Aceasta este atitudinea pe care am simþit-o în Budapesta acum douã luni, Felicitãri pentru cea de-a ºaizecea aniversare! – ºi apoi sã plonjãm spre 
când am avut privilegiul sã petrec câteva ore cu peste treisprezece mii de urmãtorii 30 de ani. Luna asta, furaþi un moment din timpul vostru, 
prieteni ºi membri ai familiei Forever la Raliul European ºi Profit Share. permiteþi-vã sã simþiþi energia primãverii ºi lãsaþi-mã sã vã spun încã o 
Am întâlnit, aici, mii de campioni; am experimentat emoþia dãruirii a datã: mulþumesc din suflet pentru tot.
milioane de dolari cãtre sute de persoane calificate la programul Profit 
Share. Felicitãri Forever Ungaria, Albania, Bosnia & Herzegovina, 
Croaþia, Muntenegru, Serbia ºi Slovenia, ale cãror eforturi unite au adus 
FLP Ungaria pe primul loc în Europa. Ce sentiment minunat sã fii 
înconjurat de atâþia oameni remarcabili!

La plecarea din Budapesta mã simþeam plin de energie ºi motivat sã fac tot 
ceea ce este nevoie pentru a-i ajuta pe minunaþii noºtri distribuitori sã-ºi 
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Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

2

Mesajul lui Rex

La mulþi ani, Forever
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ând citiþi aceste rânduri, Forever Living Products International a 
împlinit deja 30 de ani. Este o vârstã perfectã, deoarece 

concentreazã forþa entuziasmului, energia ºi asumarea completã a 
responsabilitãþii. E tinereþe de atitudine ºi maturitate de acþiune. Iar mai 
mult decât orice este fructificarea deplinã a unei viziuni. Cãci în cele 3 
decenii Forever n-am câºtigat doar noi, cei care ne-am dedicat viaþa 
acestei idei grandioase. Lumea întreagã a câºtigat. ªi a câºtigat mult.

Asta a fost posibil pentru cã Rex Maughan a avut inspiraþia sã priveascã în 
viitor ºi îndrãzneala sã ºi-l imagineze cu precizie. Forþa visului sãu ºi 
simþul practic i-au transformat intuiþia în realitate. O realitate în care 
trãim cu toþii astãzi ºi care a produs mutaþii excepþionale pentru milioane 
de oameni. 

Ne-am întors de curând din Thailanda, de la întâlnirea mondialã 
Forever. Veþi gãsi în paginile revistei fotografii cu atmosfera 
impresionantã a evenimentului ºi veþi putea sã vã faceþi o imagine despre 
ce înseamnã prezenþa lui Rex Maughan ºi impactul sãu asupra celorlalþi. 
Dar fotografiile nu au cum sã surprindã magnetismul acestei 

Forever Living Products este o forþã în lume, iar forþa Forever sunt personalitãþi uriaºe. 
oamenii acestei companii. Ei îi dau valoare ºi sens. Credeþi în voi ºi în 
viziunea pe care aþi ales-o. Viitorul vã aparþine.Rex face parte din familia marilor deschizãtori de drumuri. Dacã s-ar fi 

nãscut în aceeaºi epocã, probabil cã s-ar fi înþeles de minune cu Jules 
La mulþi ani de succese Forever! Verne. Scriitorul francez a presimþit ºi a impulsionat prin opera sa 

revoluþia tehnologicã actualã. Rex a prevãzut ºi a creat premisele pentru o 
revoluþie psihologicã de care omenirea are nevoie. Cãrþile lui Jules Verne  
s-au tradus în 148 de limbi, conceptul lui Rex despre sãnãtate ºi o viaþã 
naturalã, plinã de armonie a prins rãdãcini în peste 130 de þãri. 

Scrierile lui Jules Verne exaltã imaginaþia, acþiunile prin care Rex a creat 
un imperiu al plantei aloe, un imperiu al bunãstãrii, ne inspirã sã 
recunoaºtem ºi sã înfãptuim adevãrata mãreþie care ne aºteaptã în viaþã. 
Jules Verne a descris rezultatele unor salturi epocale în cunoaºterea 
ºtiinþificã ºi tehnologicã, dar nu a ajuns contemporan cu invenþiile 
uluitoare pe care le-a profeþit. Rex Maughan, în schimb, se bucurã astãzi 
de împlinirea viziunii sale. ªi împreunã cu el ne bucurãm noi, 
continuatorii acestei viziuni. Suntem în posesia unui dar unic. Meritã sã-l 
folosim total în fiecare moment al existenþei noastre ºi sã-l împãrtãºim cu 
ceilalþi. 

foreverliving.com

Mesajul Directorilor Generali

C

Cu mult drag ºi încredere,
Dr. Szõcs Gábor & Dr. farm. Szõcs Dóra

Viitorul vã aparþine 
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A adãugat la aceastã viziune produsele care sã le satisfacã oamenilor Dacã ai avut ºansa sã afli ce înseamnã stilul de viaþã Forever, e datoria ta sã 
dorinþa de a fi mai sãnãtoºi ºi mai frumoºi, apoi a conceput Planul de dai mai departe informaþia. Cu cât vei ajuta mai multe persoane sã-ºi 
Marketing care sã ofere motivaþie ºi trãiascã visul Forever, cu atât mai bine îþi va fi. 
recompense pe mãsurã celor care cred în 
produse ºi în extraordinara oportunitate de Acesta este secretul celui de-al doilea factor rãspunzãtor 
afacere.  Cu aceste trei  e lemente de succesul Forever: Planul de Marketing. Simplu, 
fundamentale a pornit cãlãtoria spre o corect ºi generos, acest Plan de Marketing ºi-a dovedit 
afacere care, în timp, a devenit un adevãrat stabilitatea în cei 30 de ani care au trecut, demonstrând 
fenomen la nivel mondial. constant ºi fãrã echivoc cã succesul tãu este dat de suma 

succeselor tuturor colaboratorilor tãi. Nu trebuie sã ne 
Produsele pentru sãnãtate ºi înfrumuseþare crezi pe cuvânt. Acceptã provocarea, implicã-te, 
pe bazã de Aloe vera ºi-au demonstrat rapid dãruieºte ºi vei primi înapoi înzecit. ªi dacã tot þi se pare 
calitãþile de excepþie. Oamenii aveau nevoie incredibil, ascultã poveºtile celor care au crezut înainte 
constant de ele, iar cererea devenea din ce în de a vedea ºi au dãruit înainte de a fi siguri cã îºi vor 
ce mai mare. Înþelegând cã produsele primi rãsplata. N-au nimic special, sã ºtii. Sunt oameni 
consumabile sunt cheia unei afaceri MLM ca tine, ca mine, ca oricare dintre noi, uneori cu 
de succes, Rex a investit substanþial în probleme ºi greutãþi mari, dar totdeauna cu credinþa cã 
achiziþionarea propriilor plantaþii de aloe în stã doar în puterea lor sã-ºi schimbe viaþa.
Texas, Mexic ºi Republica Dominicanã. Milioane de hectare cultivate cu 

aloe, pentru ca produsele sã nu 
lipseascã niciodatã din casele 
consumatorilor fideli. De 30 de ani, 
milioane de oameni din întreaga 
lume îºi încep ziua cu porþia de 
energie din Aloe Vera Gel, Berry 
Nectar, Bits N' Peaches sau Forever 
Freedom, îºi completeazã meniul 
zilnic cu suplimente alimentare 
bogate în vitamine ºi minerale, îºi 
îngrijesc corpul cu gel de duº, 
ºampon, balsam, creme ºi loþiuni 
hidratante pe bazã de aloe ºi extracte 
din plante, îºi menþin greutatea sub 
control cu programe special 
concepute, se relaxeazã savurând o 
ceaºcã de Aloe Blossom Herbal Tea. 
De 30 de ani, cei care trãiesc stilul 
de viaþã Forever sunt mai sãnãtoºi, 
mai prosperi ºi nu obosesc niciodatã 
sã împãrtãºeascã ºi altora secretul 
stãrii lor de bine. 
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13 mai 1978, Tempe, Arizona. Prima 
întâlnire Forever Living Products. În faþa a 
43 de persoane, Rex Maughan prezintã 
ideea unei afaceri al cãrei succes în timp i-a 
depãºit cu mult aºteptãrile. Fire 
întreprinzãtoare ºi îndrãzneaþã, Rex 
Maughan a gândit ºi a creat o afacere 
pornind de la douã dorinþe elementare ale 
tuturor oamenilor, indiferent de þara în 
care s-au nãscut, culoarea pielii, vârsta sau 
condiþia socialã: dorinþa de a fi mai sãnãtoºi 
ºi de a avea stilul de viaþã visat.

Rex ºi Ruth Maughan

30 de ani Forever, 
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Gregg Maughan,
Preºedinte Forever

Navaz Ghaswala, Vicepreºedinte Executiv
Aidan O'Hare, Vicepreºedinte pentru Europa
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Mereu în top 

ªi iatã cã am descoperit împreunã cel de-al treilea ºi cel mai important factor al 
succesului Forever: oamenii. Cu 30 de ani în urmã, Rex a avut o viziune ºi a înþeles cã 
produsele pot fi extraordinare, Planul de Marketing unic ºi deosebit de generos, dar fãrã 
oamenii care sã vorbeascã despre ele, succesul afacerii lui ar fi fost ºi acum doar un vis. ªi 
a decis sã facã cea mai importantã investiþie în afacerea Forever: investiþia în oameni. ªi 
încã o datã spiritul lui întreprinzãtor s-a dovedit fãrã greº. Niciun produs, oricât de bun 
sau frumos ambalat ar fi, oricât de mulþi bani s-ar investi în campanii publicitare 
luxoase pentru a-l promova, nu va aduce vânzãrile unui produs pe care îl încearcã, îl 
folosesc ºi îl promoveazã 
milioane de consumatori 
mulþumiþi. Acesta a fost 
crezul lui Rex atunci când 

a decis ca banii pe care i-ar fi putut cheltui pentru campanii publicitare sã-i întoarcã spre 
oameni sub formã de bonusuri generoase ºi sã-i investeascã în tehnologii performante de 
cercetare, producþie, ambalare ºi transport. 30 de ani de ascensiune continuã a companiei au 
demonstrat cã a avut dreptate. Fii tu însuþi un produs al produsului ºi îþi vei atrage clienþii ºi 
colaboratorii fãrã eforturi suplimentare. Este un adevãr demonstrat zi de zi, constant, în 
ultimii 30 de ani. 

De ce are Forever atât de mult succes? Pentru cã are produse de excepþie, un Plan de 
Marketing care te rãsplãteºte proporþional cu efortul depus ºi oameni care sã facã cunoscute 
aceste lucruri. Începând cu fondatorul companiei, Rex Maughan, un adevãrat exemplu de 
implicare, pasiune, muncã, devotament, respect ºi dragoste de oameni. Timp de 30 de ani a 
dãruit constant ºi neobosit, a clãdit cu rãbdare ºi generozitate un imperiu ºi, recent, l-a 
învestit pe fiul sãu, Gregg Maughan, cu încrederea de a fi noul Preºedinte al companiei. ªi 
cum gustul victoriei este mai dulce atunci când ai cu cine sã-l împarþi, Rex a avut totdeauna 
grijã sã se înconjoare de oameni adevãraþi: Navaz Ghaswala, Vicepreºedinte Executiv, îi este 

alãturi chiar de la început, Aidan O'Hare, Vicepreºedinte pentru Europa, ºi-a început cariera în Forever în 
urmã cu peste zece ani, ºi lista poate continua. 

ªi nu în ultimul rând trebuie sã-i amintim pe toþi liderii de succes Forever Living, alãturi de care Rex 
sãrbãtoreºte an de an, la Raliurile Europene, Mondiale ºi Internaþionale, bucuria unei afaceri fãrã vârstã ºi fãrã 
graniþe.  Lor º i  tuturor 
colaboratorilor Forever li se 
d a t o r e a z ã  s u c c e s u l  
inimaginabil de care se bucurã 
astãzi Forever Living Products. 
Din America în Japonia ºi din 
Scand inav i a  în  Af r i ca ,  
milioane de oameni trãiesc 
bucuria unui alt stil de viaþã, 
clãdind de 30 de ani succesul 
pe bazele excelenþei. 

La mulþi ani 
Forever Living Products!

bazele excelenþei 
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Nu sunt:
destul de deºtept; unii oameni tind sã creadã cã nu vor reuºi în ceea 
ce-ºi propun dacã nu au un intelect de geniu. Aceste persoane gândesc în 
termenii: „dacã aº avea mai multã minte, dacã aº ºti mai multe, dacã aº fi 
mai înþelept poate aº reuºi sã realizez ºi eu ceea ce realizeazã oamenii mai 
deºtepþi”. 
destul de curajos; acest stigmat se bazeazã pe presupunerea cã unii 
oameni se nasc fãrã temeri, iar ceilalþi nu au cum sã-ºi înfrângã teama ºi sã 
reuºeascã. 
destul de puternic; unii oameni sunt pur ºi simplu înzestraþi genetic 
ºi puternici. E lumea lor. De ce sã te oboseºti sã faci ceva când aceºti 
giganþi te pot strivi dintr-o suflare?
destul de frumos; oamenii arãtoºi au cele mai bune slujbe ºi toate 
uºile li se deschid, nu? Cum poate un urât ca mine sã concureze cu cei 
arãtoºi?
destul de bogat; e nevoie de bani ca sã faci bani, aºa cã nu voi putea fi 
niciodatã bogat ºi fericit, pentru cã pãrinþii mei nu mi-au lãsat o avere. 
Bogaþii sunt cei mai buni în orice privinþã.
destul de norocos; mult noroc este tot ce ai nevoie pentru a reuºi în aceastã lume.

„O cãlãtorie de mii de kilometri începe cu un singur pas.” 
Confucius

5 exemple despre capcane înfrânte 
Aur olimpic în ciuda astmului. Sã zicem cã ºtii pe cineva care are astm. Cu siguranþã 
presupui cã nu se simte destul de puternic. Pregãteºte-te sã fii uimit. Nancy Hogshead 

are astm, dar a câºtigat de trei ori medalia de aur la Jocurile Olimpice. ªi nu e singura. 
Aproximativ 10% dintre atleþii olimpici sunt astmatici. Nu existã statistici referitoare la câþi 
dintre ei au câºtigat medalii, dar simplul fapt de a participa la o asemenea competiþie nu este 
un lucru mic. Numai calificarea la Olimpiadã este o mare realizare.

Leul fricos. Da, este vorba de leul din „Vrãjitorul din Oz”. Îþi aminteºti cã el credea cã 
nu e destul de curajos? ªi cã vrãjitorul i-a dat o poþiune magicã menitã sã-l ajute? 

Imediat cum a bãut-o, leul nostru a devenit cel mai curajos leu de pe pãmânt. Adevãrul îl 
ºtim cu toþii, ºi l-a aflat ºi leul mai târziu: poþiunea, ca ºi vrãjitorul, erau false. Efectul placebo 
l-a fãcut pe leu sã se simtã curajos. Curajul era în el dintotdeauna.

Confucius a înþeles foarte bine, acum 2500 de ani, cã 
principalul motiv pentru care oamenii eºueazã este cã 
nici mãcar nu-ºi acordã ºansa de a încerca. ªi e de la sine 
înþeles: dacã nu începi, nu ai cum sã reuºeºti. Cel mai 
greu de pãtruns este motivul pentru care nu facem acel 
prim pas, deºi existã atât de multe promisiuni de 
recompensã pe partea cealaltã. O explicaþie plauzibilã 
este cã oamenii considerã cã nu ar avea ceea ce este 
nevoie pentru a reuºi.

Capcane care te împiedicã sã faci primul pas în cãlãtoria spre succes
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„Întotdeauna avem destul timp, numai de l-am folosi corect.” 
Johann Wolfgang von Goethe

Orbul surdo-mut. Renumitã pe plan mondial, 
Hellen Keller ºi-a pierdut vãzul ºi auzul la numai 

19 luni. Acest lucru nu a împiedicat-o sã absolve 
colegiul (devenind astfel primul absolvent orb ºi 
surdo-mut din lume), sã devinã o scriitoare prolificã ºi 
sã lupte pentru ceea ce credea. Ea a fost unul dintre cei 
mai înfocaþi activiºti anti-rãzboi, iar pe lângã asta a 
luptat pentru drepturile femeilor, ale muncitorilor ºi 
pentru cauza socialistã. Dacã ea a reuºit, tu de ce n-ai 
face-o? Dacã ar fi crezut vreo clipã cã dizabilitãþile pe 
care le avea o vor împiedica sã creascã, sã înveþe ºi sã 
realizeze ce-ºi doreºte, nu ar fi avut succesul despre care 
citeºti tu acum.

Teoria relativitãþii. Cu siguranþã ºtii cã teoria 
relativitãþii a fost formulatã de Einstein. Ceea ce, 

probabil, nu ºtii este cã Einstein avea o dizabilitate de 
învãþare. Nici mãcar nu a început sã vorbeascã pânã la 
3 ani. Cum ar fi arãtat lumea dacã Einstein ar fi permis 
dizabilitãþii lui sã-l tragã înapoi?

Muzicã pentru urechi care nu aud. Unul dintre cei mai renumiþi compozitori de muzicã clasicã 
din lume a fost surd. Ludwig Van Beethoven pentru a simþi vibraþiile notelor îºi punea capul pe 

pian. Aºa a compus ceea ce unii considerã a fi cea mai frumoasã muzicã, reuºind astfel sã treacã de 
bariere pe care majoritatea compozitorilor nu le-au depãºit.

E nevoie de multã 
hotãrâre pentru a-þi 
urma visurile, în ciuda 
oricãror circumstanþe 
nefavorabile. Unii ar 
spune cã exact aceste 
circumstanþe creeazã 
hotãrârea. Alþii ar fi de 
pãrere cã asemenea 
oameni au avut noroc cu 
adversitatea, deoarece le-a oferit un motiv pentru a 
lupta. Asemenea gânduri nu fac decât sã-þi inducã altã 
capcanã care te împiedicã sã porneºti în drumul spre 
succes: nu am destule probleme ca sã reuºesc.

Existã mii de asemenea poveºti de succes. Într-un fel ar fi bine sã nu fie poveºti extraordinare, 
excepþii care întãresc regula, ci sã reprezinte norma. O lume în care oricine are succes – se poate 
aºa ceva sau e doar o utopie? Rãspunsul se aflã numai în noi, pentru cã, aºa cum ne-a învãþat 
Confucius, „omul superior este modest în discurs, dar exceleazã în acþiuni”.

Util
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Fii cea mai bunã 
prietenã a tenului tãu 

ªi tu îþi faci probleme pentru tenul tãu? Cum sã-l îngrijeºti, cum 
previi mai bine apariþia ridurilor? Cum te asiguri cã e hidratat ºi 
hrãnit în mod corect? Sunt numai câteva întrebãri pe care ni le 
punem toate ºi la care cãutãm rãspunsuri neîncetat. Pentru a 
asigura vitalitatea ºi frumuseþea tenului trebuie sã ºtii câteva 
secrete. Forever Living Products împãrtãºeºte cu tine unele dintre 
secretele profesioniºtilor. 

Pielea curatã este o piele fericitã
ªtiai cã poþi controla textura, claritatea, supleþea ºi sãnãtatea tenului tãu doar pe baza igienei? Chiar dacã 
eºti tânãr sau în vârstã, bãrbat sau femeie, poþi sã-i faci pielii tale o mare favoare prin curãþarea corectã.

Curãþarea tenului este fãrã îndoialã cea mai importantã etapã a rutinei de îngrijire a tenului. Curãþarea 
corectã te scapã de celulele moarte, mizerie ºi praf, bacterii ºi resturi de machiaj, lãsându-þi tenul sã 
respire ºi porii liberi. Totodatã, curãþarea corectã ajutã circulaþia ºi pregãteºte tenul pentru vitaminele ºi 
substanþele nutritive pe care le vei aplica dupã aceea.

Curãþã-þi tenul de douã ori pe zi, nu mai mult. Dacã nu cumva ai stat în medii cu praf excesiv, poluare 
sau mizerie, curãþarea de douã ori pe zi e suficientã, orice tip de piele ai avea. Exagerarea igienei faciale 
poate distruge uleiurile naturale ale tenului tãu. Pe de altã parte, sã nu–þi cureþi faþa, mai ales înainte de culcare, duce la îmbâcsirea tenului ºi chiar la 
erupþii cutanate.  

Aplicã demachiantul cu vârfurile degetelor, folosind miºcãri de masaj circulare. Nu freca 
prea mult; miºcãrile uºoare sunt suficiente pentru îmbunãtãþirea circulaþiei, îndepãrtarea 
impuritãþilor ºi a celulelor moarte. Un masaj prea ferm ar suprasolicita pielea ºi ar irita-o, 
mai ales porþiunea delicatã din jurul ochilor. 

Gelul de Aloe vera, extractele de castravete ºi lãmâie fac din Aloe Purifying Cleanser, 
de la Forever Living Products, demachiantul de care ai nevoie pentru o piele curatã, 
moale ºi catifelatã.

Exfolierea – cea mai bunã armã pentru lupta 
împotriva îmbãtrânirii premature a pielii
Exfoliere sau peeling, doi termeni pentru singurul mod de a 
lupta împotriva îmbãtrânirii premature a pielii: eliminarea 
celulelor moarte în scopul obþinerii unui ten catifelat. O 
cremã exfoliantã redã pielii tale strãlucirea, ameliorându-i 
vizibil textura. Aloe Deep Cleansing Exfoliator 
îndepãrteazã celulele moarte fãrã sã provoace iritaþia 
asociatã cu exfoliantele dure. Extractul de Aloe vera ºi 
microsferele naturale de jojoba o recomandã ºi pentru cele 
mai sensibile tenuri. Pentru rezultate maxime, lasã crema sã 
acþioneze între zece ºi cincisprezece minute apoi clãteºte cu 
apã cãlduþã. Imediat dupã clãtire, îþi vei simþi tenul neted ºi 
fin. Asta pentru cã ai scãpat de stratul de celule moarte, 
acumulate pe parcursul zilei. Aplicã Deep Cleansing 
Exfoliator o datã sau de douã ori pe sãptãmânã, dar nu 
exagera. Este suficient sã faci aceastã operaþie o datã la trei-
patru zile. În caz contrar, pielea devine foarte sensibilã ºi 
riscã sã fie afectatã de razele ultraviolete.
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Cosmeticaloe

De ce e atât de importantã loþiunea tonicã? 
Specialiºtii sunt de pãrere cã a-þi curãþa faþa fãrã sã foloseºti ºi o loþiune tonicã 
este ca ºi cum te-ai spãla pe mâini cu sãpun fãrã sã te clãteºti. Rolul important ºi 
mai puþin cunoscut este acela de a pregãti urmãtoarele etape de îngrijire a pielii 
(indiferent dacã folosim fond de ten ºi/sau pudrã): efectele cremelor folosite 
pentru îngrijirea feþei sunt maximizate dacã se foloseºte în prealabil loþiunea 
tonicã.

Tonicul vine în completarea demachiantului. Fiind un produs cosmetic bogat 
în substanþe purificatoare, îndepãrteazã ultimele urme de machiaj ºi cele mai 
mici impuritãþi. În plus, dacã foloseºti Aloe Refreshing Toner din gama 
Sonya Skin Care Collection, tenul tãu va fi revitalizat ºi plin de energie, 
datoritã extractului de ceai alb. Totodatã, vei observa cã faþa ta devine mai 
luminoasã, pentru cã ceaiul alb fortificã pielea ºi o regenereazã. Formula fãrã 
alcool a acestei loþiuni o recomandã tuturor tipurilor de ten, chiar ºi celor 
uscate.

Cremele ºi loþiunile hidratante sunt cele mai bune prietene ale tenului tãu
S-a încetãþenit deja ideea conform cãreia tenul ar trebui hidratat numai dacã 
este foarte uscat sau doar în perioadele de iarnã. Nimic mai fals. Tenul tãu are 
nevoie de hidratare ºi dacã este foarte gras, ºi dacã e cald afarã, ºi dacã eºti foarte 
tânãrã. Produsele folosite pentru hidratare sunt bariere între piele ºi mediul 

înconjurãtor. Începe procesul de hidratare 
numai dupã ce ai curãþat tenul. Primul pas ar fi 
aplicarea lui Aloe Nourishing Serum. Dupã 
cum îi spune ºi numele, este un ser care îþi 
hrãneºte  intens iv  faþa ,  pãstreazã  º i  
împrospãteazã nivelul de hidratare a pielii, 
menþinându-i aspectul tânãr cât mai mult timp. 

Pasul urmãtor, pentru un ten fãrã probleme, 
este Aloe Balancing Cream. Bogatã în Aloe 
vera, extracte revitalizante ºi agenþi hidratanþi 
de excepþie, Sonya Aloe Balancing Cream 
menþine nivelul optim de hidratare a pielii, 
precum ºi frumuseþea tenului. Utilizeaz-o 
împreunã cu Aloe Nourishing Serum ºi pielea ta 
va fi moale, catifelatã ºi hidratatã, ca niciodatã!

Ce-ar mai fi de spus:

Consumã Absorbent-C. Studiile esteticienilor au dezvãluit cã 
75 mg de vitamina C pe zi reprezintã o armã redutabilã împotriva 
ridurilor. Femeile peste 40 de ani care au inclus în dietele lor, de-a 
lungul timpului, aceastã vitaminã au avut cu 11% mai puþine 
riduri decât cele care nu au consumat vitamina C.

Asigurã-te cã îþi acorzi timpul de somn necesar. În timpul 
somnului are loc procesul de regenerare celularã. Alocã între 7 ºi 9 
ore de somn pe noapte, iar tenul tãu va radia.

Vitamina A, de la… aur pentru ten. R3 Factor conþine 
vitaminele E ºi A. Vitamina A, cunoscutã ºi ca retinol, este extrem 
de importantã pentru stimularea producerii de colagen, 
responsabil pentru elasticitatea ºi vitalitatea tenului tãu.

Bea mai multã apã. Consumã între 6 ºi 8 pahare de apã (apã, 
nu sucuri, nici mãcar naturale) pe zi. Apa îþi ajutã pielea sã rãmânã 
elasticã ºi suplã.

Aplicã o mascã cel puþin o datã pe sãptãmânã. O datã la ºapte 
zile tenul tãu meritã sã fie tratat regeºte. Forever Marine Mask 
este cadoul cel mai potrivit dupã câteva zile solicitante pentru ten 
(poluare, obosealã, aer închis etc.). Datoritã mineralelor marine 
din diferite specii de alge, care completeazã acþiunea gelului de 
Aloe vera ºi a extractului de castravete, Forever Marine Mask va 
deveni prietenul de încredere  al tenului tãu.
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Raliul Mondial 
             Thailanda 2008

Pentru zece zile, Thailanda a fost centrul lumii 
Forever.  Supranumitã ºi „tãrâm al zâmbetului”, 
Thailanda i-a primit cu braþele deschise pe cei mai 
buni colaboratori ai companiei conform punctelor 
totale ºi non-manageriale. Delegaþia mondialã 
Forever, împreunã cu Rex, Gregg, Aidan, Navaz, Rjay 
ºi alþi membri de seamã ai conducerii companiei, au 
petrecut zile de neuitat împãrtãºindu-ºi experienþa, 
fãcându-ºi noi prieteni, descoperind pas cu pas 
fascinanta culturã a unui popor cald, primitor ºi, mai 

presus de orice, zâmbitor. Au fost zece zile trãite la intensitate maximã, a cãror amintire va 
rãmâne pentru multã vreme în mintea ºi sufletele celor care le-au trãit. Iatã ce au simþit ºi 
ne-au transmis cei care, alãturi de Directorii Generali Gábor ºi Dóra Szõcs, au reprezentat 
Forever Living Products România la Raliul Mondial 2008: Vera ºi Aurel Meºter, Diamant-
Safir Manageri, Maria ºi Daniel Parascan, Senior Manageri.



„Ne-am întors de curând de la întâlnirea campionilor lumii Forever. Am strãbãtut Thailanda, supranumitã ºi „tãrâmul zâmbetului”, 
alãturi de personalitãþi de seamã ale Forever, alãturi de Rex ºi Ruth Maughan, Gregg Maughan, Aidan ºi Laura O'Hare, Navaz Ghaswala 
ºi lista poate continua, aceºti lideri entuziaºti care ºi-au dovedit dragostea pentru noi necontenit. A fost o onoare pentru noi sã 
reprezentãm România la Raliul Mondial 2008, împreunã cu Dóra ºi Gábor Szõcs, Directorii Generali Forever România, ºi familia Vera ºi 
Aurel Meºter, Diamant-Safir Manageri, ne-am bucurat de tot ceea ce am vãzut ºi am trãit în aceste zile ºi ne-am gândit la voi.
Ne-am întors cu amintiri de o frumuseþe extraordinarã: peisaje exotice care te lasã fãrã cuvinte, temple strãvechi, grandioase care îþi taie 
respiraþia, frumuseþea ºi originalitatea costumelor, cultura, ospitalitatea ºi respectul ieºit din comun al oamenilor, ne-am rãsfãþat la 
hoteluri de 5 stele, alãturi de prieteni din toate colþurile lumii, am ascultat multe poveºti de succes, ne-am jucat cu elefanþii ºi am învãþat 
foarte multe lucruri despre atitudine, loialitate ºi perseverenþã. Mulþumim companiei ºi lui Rex pentru organizarea acestui eveniment 
mãreþ. Trebuie sã învãþãm de la cei care sunt campioni cã succesul este un stil de viaþã.”
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Eveniment

Cu mult drag, 
Maria ºi Daniel Parascan 
Senior Manageri
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„Mulþumim Forever pentru invitaþia de a fi 
împreunã cu Rex, Gregg, Aidan ºi marea 
familie din afacerea iubirii. Am fost onoraþi sã 
petrecem o vacanþã de neuitat alãturi de cei 
mai dedicaþi colaboratori ai companiei, care 
ºi-au pus viaþa în slujba celor care doresc un 
trai mai bun, oriunde s-ar afla ei pe glob.Nu 
uita cã, oricine ai fi, oriunde te-ai afla, 
îmbrãþiºând spiritul Forever, fiind loial ºi 
entuziast poþi schimba lumea ta ºi a celor din 
jurul tãu, fãcând-o mai bunã ºi mai frumoasã.
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Eveniment
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Eveniment

Ne vedem în 2009, în Africa de Sud!

Apreciem miile de distribuitori Forever România pentru dãruirea ºi sacrificiul pe care îl fac 
pentru binele celor din jurul lor, asigurându-i cã efortul lor va fi rãsplãtit mai devreme sau mai 
târziu într-un mod care le va depãºi aºteptãrile. Ne-am bucurat sã avem alãturi la acest 
eveniment familia care a avut cel mai bun punctaj non-managerial în anul 2007, Maria ºi 
Daniel Parascan, ºi pe directorii companiei, Dóra ºi Gábor Szõcs, alãturi de care am petrecut 
câteva zile de neuitat, dovedind celor din jur cã împreunã suntem o adevãratã echipã. Încã o 
datã mulþumim lui Dumnezeu pentru ºansa Forever oferitã nouã ºi lumii întregi!”

Cu toatã dragostea, Vera & Aurel Meºter  
Diamant-Safir Manageri
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Zilele sunt din ce în ce mai lungi ºi mai calde, soarele ne îmbie sã renunþãm la pantaloni, fuste 
lungi ºi dresuri ºi sã trecem la þinuta de varã. Fustele mai scurte ºi rochiile ne lasã tot mai mult 
picioarele la vedere. Însã nu trebuie sã lãsãm ca acest lucru sã se întâmple oricum. Sunteþi 
pregãtite pentru sezonul cald? Iatã câteva sfaturi care vã vor ajuta sã vã expuneþi cu mândrie 
noile þinute de varã. Picioarele sunt vedetele sezonului ºi meritã o atenþie aparte. 
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Bronz de primãvarã 

Piele finã = piele frumoasã
Foloseºte un scrub. Când intri la duº, ai grijã sã nu-þi lipseascã Aloe Bath Gelée, bogat în Aloe vera cu efect intens 

hidratant ºi extracte vegetale cu proprietãþi revigorante ºi reconfortante, ºi Aloe Scrub, suficient de delicat pentru a nu-þi irita 
pielea, dar suficient de puternic pentru a îndepãrta eficient celulele moarte ºi a evidenþia un strat nou de piele.

Insistã asupra zonelor mai aspre. Aplicã scrub-ul cu miºcãri circulare, insistând asupra gleznelor ºi genunchilor. 
Microsferele solide din ulei de jojoba vor înlãtura stratul aspru de la suprafaþa pielii, iar gelul de aloe din compoziþia 
produsului va hidrata aceste zone, de obicei mai uscate. 

Ai grijã ºi de cãlcâie. Mai ales dacã obiºnuieºti sã porþi sandale, pielea de pe cãlcâie devine asprã ºi capãtã un aspect 
inestetic. Hidrateazã-le corespunzãtor. Îþi recomandãm Aloe Lotion sau Aloe Moisturizing Lotion.

Combate eficient celulita. Clasica scuzã „N-am timp sã merg în saloane specializate pentru tratamente anticelulitice” nu 
se mai acceptã. Setul Aloe Body Toning Kit conþine tot ceea ce ai nevoie pentru a lupta eficient împotriva celulitei. Pentru 
detalii despre cum îl poþi folosi, consultã numãrul din aprilie al Revistei Forever. 

Hidrateazã, hidrateazã, hidrateazã. Dupã fiecare baie sau duº, în mod obligatoriu. ªi mai ales dupã ce te-ai epilat. 
Indiferent de metoda aleasã, hidratarea post epilare este esenþialã. Aplicã Aloe First, soluþie calmantã bogatã în Aloe vera ºi 
extracte din plante, apoi una dintre emulsiile hidratante despre care þi-am vorbit: Aloe Lotion sau Aloe Moisturizing Lotion. 

A avea picioare 
frumoase nu 
înseamnã pur 
ºi simplu a te 
mulþumi cu 
înzestrarea de la 
mama-naturã. 
Mai ales dupã 
sezonul rece, în 
care þi-ai 
concentrat atenþia 
pe îngrijirea 
zonelor expuse la 
frig ºi vânt, 
picioarele au 
nevoie de îngrijire 
specialã.
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De sezon

Consultã paginile 8-9 pentru a 
afla cum sã acorzi tenului 
îngrijirea pe care o meritã, 
îmbracã þinuta preferatã, aplicã 
un strop de parfum 25th 
Edition ºi eºti gata pentru orice 
provocare.

Îþi garantãm cã nu 
vei trece neobservatã!

Plus de culoare = plus de frumuseþe
Bronz la tine acasã. Dacã vremea nu-þi permite încã sã stai la plajã, nu fi tristã. Te poþi 

bronza ºi fãrã soare. Cu Aloe Sunless Tanning Lotion pielea ta va cãpãta o nuanþã superbã. ªi, în 
plus, eºti feritã de efectele nocive ale radiaþiilor ultraviolete.

Exfoliazã, hidrateazã, bronzeazã. Sunt etapele pe care trebuie sã le respecþi dacã vrei ca 
nuanþa pielii tale sã stârneascã admiraþie. Aplicã Aloe Scrub la duº, apoi hidrateazã din 
abundenþã. Avantaj tu: pielea va fi mai mãtãsoasã ºi în acelaºi timp vei evita apariþia petelor dupã 
aplicarea autobronzantului. Aºteaptã ca emulsia hidratantã sã intre bine în piele înainte de a 
aplica Aloe Sunless Tanning Lotion. Dacã nu foloseºti mânuºi, spalã-te bine pe mâini. Zeama de 
lãmâie te poate ajuta sã scapi de pete. 

Ai grijã la articulaþii. Probabil ai pãþit-o cel puþin o datã: pielea ta arãta superb a doua zi 
dupã ce ai folosit emulsia autobronzantã, însã nu acelaºi lucru nu se poate spune despre 
genunchi ºi glezne. Evitã aceste zone când aplici Aloe Sunless Tanning Lotion. Dacã totuºi nu te 
„înduri” sã le laºi nebronzate, dilueazã emulsia cu puþinã loþiune hidratantã ºi aplicã pe 
genunchi ºi glezne. 

Prima plajã. Dacã eºti nerãbdãtoare ºi vrei sã profiþi de soare înainte de deschiderea 
sezonului estival, nu te lãsa amãgitã de faptul cã soarele pare sã nu ardã aºa de tare ca vara. 
Radiaþiile ultraviolete acþioneazã chiar ºi atunci când e înnorat. Aºa cã ai grijã ºi nu uita sã iei cu 
tine Aloe Sunscreen cu SPF 30. Te vei bucura din plin de soare, iar pielea ta nu va avea de suferit. 



ªtiu cã pentru tine, cel care te afli la De fapt, pentru mine totul s-a schimbat dupã o perioadã încãrcatã de 
nivelul de Asistent Supervizor, frustrãri, blocaje, eºecuri ºi mult negativism. Am avut ºansa extraordinarã 
Supervizor sau Asistent Manager, sã o întâlnesc pe Gizella Botiº, sponsorul nostru din linia superioarã, care a 
pare ceva imposibil de atins. Te avut inspiraþia sã-mi spunã ferm, dur chiar, sã nu mai consum energie 
înþeleg, pentru cã am simþit ºi eu la fel. cãutând în afarã, pentru cã problema este în mine, în interiorul meu. Nu 
Trebuie sã conºtientizezi cã este o m-am simþit jignitã ºi nu m-am supãrat. M-am simþit îndatoratã ºi chiar 
muncã de construire. Cu toatã mi-am notat cu roºu pe agendã, în partea de sus, un angajament: “Nu am 
tehnologia, o construcþie durabilã nu sã-i dezamãgesc pe Gizi ºi pe Marius!” Cred cã m-am þinut de promisiune.
poate fi ridicatã peste noapte. Trebuie Am început cu o auto-analizã atentã ºi obiectivã, am fãcut o planificare ºi 
sã lucrezi zi de zi. ªi eu mã întrebam, am început sã lucrez cu dãruire ºi entuziasm. Chiar dacã îmi calculam cu 
atunci când vedeam oameni de succes: atenþie banii pentru tramvai, microbuze sau tren, nu m-am concentrat pe 
ce secret deþin ei? Am descoperit la câºtig, ci pe oameni. Vorbeam despre Planul de Marketing ºi câºtiguri 
capãtul celor patru ani ºi jumãtate, cât bãneºti, dar eu nu visam bani. Visam o echipã mare, cu oameni veseli, 
mi-a trebuit sã ajung Manager, cã entuziaºti. ªi aceºtia au început sã aparã ºi sã se alãture echipei. Primul a 
totul pleacã de la mine ºi depinde fost soþul meu, Petru. Nu a fost uºor ºi nu este uºor nici acum. Dar pentru 
numai de ceea ce gândesc ºi simt. orice trebuie sã plãteºti un preþ ºi, cu cât este mai valoros acel ceva, cu atât 
Chiar dacã am avut o evoluþie foarte preþul este mai mare. Ajungeam acasã când toþi dormeau, dupã miezul 
lentã, am înþeles cã nu-i eficient sã faci nopþii, îngheþatã, dintr-un microbuz sau plinã de emoþii ºi teamã      
comparaþii, ci doar sã te stimuleze dintr-un tren personal neiluminat, în care rãmâneam singurã de cele mai 
realizãrile celorlalþi ºi sã te bucuri cã se multe ori, pe o distanþã de 30 km. Am trãit multe momente delicate, 
poate. Sã te bucuri ca ºi cum ar fi neplãcute (pe care am vrut sã le uit), dar îmi stabilisem þinta ºi nu am dat 
rezultatele tale. Aºa cum fiecare este înapoi. Realizãrile de acum sunt rãsplata acelei perioade de eforturi ºi 

unic în Univers, ºi drumul spre ceva anume este unic. Toate obstacolele, sacrificii. ªi asta pentru cã am perseverat. Din pãcate, foarte mulþi renunþã 
multe la numãr, au fost ocazii de a învãþa, de a descoperi ceva nou. dupã câteva luni, un an, doi, trei ºi nu realizeazã cât au de pierdut. Trebuie 
Obstacolele îþi dau puterea de a te dezvolta, de a te autodepãºi ºi de a sã vezi ce pierzi dacã renunþi sã mai faci câþiva paºi. Trebuie sã vezi ce ar 
deveni mai puternic. Dificultatea este cea care te întãreºte, nu victoria. putea obþine cei din echipa ta ºi, ajutându-i, te vei putea ajuta pe tine.

Fii mândru cã eºti partenerul unei companii respectabile. Nu uita 
cã la construcþia ta nu lucrezi cu cãrãmizi, ci cu oameni, pentru 
oameni. Nu uita cã este nevoie de un liant, iar cel mai puternic este 
dãruirea, dragostea.
Tot ceea ce am scris este sincer, din inimã, a funcþionat ºi 
funcþioneazã ºi acum: în primele trei luni ale acestui an, avem deja 
doi noi Manageri, încã doi colaboratori calificaþi la Programul de 
Maºinã, paisprezece noi coduri calificate la diferite nivele pentru 
Super Raliul din Phoenix, iar pentru noi prima calificare la Club 
2500.

ªi tu îþi poþi transforma visurile în realitate cu 
Forever. Investeºte efort, timp, rãbdare ºi rãsplata va 
fi peste aºteptãri.

O familie de învingãtori
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Elita Forever

România & Rep. Moldova

Emilia & Petru Truºcã
Senior Manageri
Membri President's Club
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                           Fax: 0257 - 259.049  

Constan]a: • Str. C\l\ra[i nr. 11, cod 900590; Tel: 0241 - 520.242, Fax: 0241 - 520.243  

Bra[ov: • Str. Lung\ nr. 130, cod  500059; Tel/Fax: 0268 - 473.233

Chiºinãu: • Bd. Dacia nr. 24; Tel: 00373/22.92.81.82

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

0800 802 563 
Tel-verde  

între orele 10:00 – 16:00, 
cu excepþia zilelor de 
sâmbãtã, duminicã.

Produsele Forever se pot comanda ºi:

Data de 25 a fiecãrei luni este ultima zi în care puteþi face comenzi prin Tel verde ºi on-line!

Plata produselor comandate astfel se poate efectua pânã cel târziu pe data de 25 a lunii.

În prima zi lucr\toare a fiecãrei luni centrele de distribuþie 
sunt `nchise pentru inventar.

On-line  
www.comenziforever.ro
Taxa de expediere/colet:
14 RON (TVA inclus)

Vã rugãm sã verificaþi conþinutul 
coletului în prezenþa curierului.

Dorim sã vã informãm cã nu se acceptã formulare de înscriere semnate de altcineva, nici în baza unei 
împuterniciri în faþa notarului public. Doar aspirantul are dreptul sã semneze formularul de înscriere.

Pentru probleme referitoare la înregistrarea fiscalã, emiterea ºi plata facturilor de bonus vã rugãm sã 
consultaþi pagina de ºtiri din numãrul din martie 2007 al Revistei Forever. 

Distribuitorii care au depus fiºa bancarã pentru virarea bonusului sunt rugaþi sã meargã la sucursala BRD 
indicatã pe fiºã, în termen de maxim 60 de zile de la depunere, pentru ridicarea cardului. În caz contrar, acesta 
va fi distrus de cãtre bancã.

Distribuitorii care încaseazã bonus atât de la FLP România, cât ºi de la FLP Moldova sunt rugaþi sã completeze 
douã facturi separate, pentru fiecare sumã. 

Facturile care nu sunt corect completate cu noul cod fiscal nu pot fi plãtite. Vã rugãm completaþi citeþ ºi corect 
numele, prenumele, seria ºi numãrul buletinului ºi CNP-ul pe foile de vãrsãmânt CEC.

Completaþi integral ºi corect, cu datele Dvs. de identificare (nume, prenume, serie buletin, cod numeric 
personal), toate formularele înaintate cãtre companie (formulare de înscriere, formulare de comandã, fiºe 
bancare, facturi). 

Important! 

Întreb\rile legate de utilizarea produselor 
Forever pot fi trimise, `n scris, la num\rul 
de fax: 021.222.89.24 sau e-mail: 
office@foreverliving.ro, `n aten]ia Dr. 
Clemen]a Dumitra[cu, Dr. Dan Noveanu 
(suplimente alimentare) ºi Dr. ªerban 
Damian, respectiv Dr. Zenovia Mateescu 
(cosmetice). R\spunsurile se vor adresa în 
acela[i mod (fax sau email), în cel mult 48 
de ore. Acest serviciu este valabil numai 
pentru distribuitorii firmei, drept pentru 
care v\ rug\m s\ specifica]i în text 
numãrul de identificare Forever. Nu se vor 
da informa]ii pe aceastã temã prin telefon.

1. la orice unitate CEC ;
2. la toate centrele de distribuþie Forever din þarã, prin 

intermediul cardului bancar;
3. prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la 

BRD), sau la orice sucursalã BRD, în urmãtoarele conturi:  
RO24BRDE450SV09924624500  
(pentru comenzile prin internet [i Tel Verde)
RO74BRDE450SV01018054500 (cei care vireazã 
contravaloarea produselor prin bancã-ordin de platã);

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

Cum plãteºti produsele Forever?

Verificarea punctelor prin SMS La nr. de telefon: 0745 072 689, 
de pe orice tip de telefon mobil, conectat la Orange sau Vodafone. Structura 
SMS-ului: user = ultimele 6 cifre ale codului FLP; parola = parola 
distribuitorului, parola iniþialã este identicã cu valoarea user. User-ul ºi parola 
trebuie despãrþite printr-un caracter spaþiu. Parola trebuie sã fie  de cea 
pe care o utilizaþi pentru a plasa comenzi on-line.

diferitã
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BRA{OV

CONSTANÞA

Sala se va anunþa ulterior

Sala Prestige, Hotel Ibis

CLUJ-NAPOCA IA{I

Sala Forever

Sala de festivitãþi - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
Sala Filarmonica de stat

Sala de prezentare Forever 
Aleea Alexandru nr. 51, lângã Omniasig

BUCUREªTI
Sala de prezentare Forever (sediul Alcom)
Str. I. L. Caragiale nr. 12, et. 2, Sala nr. 14

Susþinute de lideri Forever de succes, aceste întâlniri îþi 
oferã un plus de instruire pentru calificarea la nivelul de 
Manager. Nu uita sã iei cu tine broºurile „Planificarea 
afacerii Forever” ºi „De la Supervizor la Manager”.

24 mai - Kele Mónika
21 iunie - Kele Mónika 
19 iulie - Camelia & Daniel Dincuþã

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever
 

10:45-18:30
09:15-17:00

Luni:
Marþi-Vineri:

Forever info

24 mai - Maria Pop
21 iunie - Vera & Aurel Meºter
19 iulie - Szabo Eva

24 mai - Camelia & Daniel Dincuþã
21 iunie - Marilena & Doru Culiºir
19 iulie - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi

24 mai - Vajda Katalin
21 iunie - Smaranda Sãlcudean
19 iulie - Smaranda Sãlcudean

24 mai - Maria & Daniel Parascan
21 iunie - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi
19 iulie - Emanoil Mandreºi 

24 mai - Tania & Constantin Popa
21 iunie - Elena Angelescu
19 iulie - Tania & Constantin Popa

24 mai - Emanoil Mandreºi
21 iunie - Vajda Katalin 
19 iulie - Petre Vasin

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

NOU

35 RON

   Lo o mag e  
 g n tic

pentr  rigideru f

Programul ºi adresele centrelor de distribuþie
Forever România & Republica Moldova

Program CEC - Aviatorilor

Important! 



MANAGERI SPONSORI
Mãrgineni, BC
Dr. Tr. Severin
Craiova
Craiova
Cluj-Napoca
Constanþa
Câmpina
Holboca, IS
Timiºoara
Cluj-Napoca
Bucureºti
Bacãu
Bucureºti
Bucureºti

Viorica & Neculai Bãrdaºu
Rodica Boldea

Georgeta & Florin Cãlin
Gesneria Ceauºu

Cheraghvandi Jalal & Rastghoyan Fouzieh
Niculina & Viorel Ciuchea

Elena Corneanu
Petru & Livia Diaconu

Creata Ianchici
Kachef Hadi & Fazekas Klára

Maria & Octavian Nae
Vasilica & Petre Neacºu

Georgiana & Bojan Simonovik
Mariana Burtescu

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

Aurel & Veronica Meºter (1) Vajda Katalin (6)

Petru & Emilia Truºcã (4) Emanoil & Georgeta Mandreºi (nou)

Camelia & Daniel Dincuþã (2) Marcela & Ion ªerban (13)

Maria Pop (3) Doina & Dãnuþ Hanganu (18)

Szabó Éva (11) Mariana Iuga (nou)

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (10) Marilena & Teodor Culiºir (5)

Marinela Tuþuleasa (15) Aszalos Ibolya & Csaba (nou)

Mircea &  Dana Olariu (7) Petru & Gheorghiþa Vasin (nou)

Daniel & Maria Parascan (14) Ileana & Eugen Cirlea (nou)

Ramona & Dorin Vingan (12) Cristiana & Eugen Dincuþã (16)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

Daniela & Vasile Alexandru
Florentina & Virgiliu Anastasiade
Rodica Boldea
Elena Corneanu
Cristina & Ilie Iscrulescu
Daniela Grigore
Gesneria Ceauºu
Lidia & Ion Mateescu
Carmen Pãtruþi
Daniela Biculovic Ciolacu
Nicolae & Maria Serdean
Georgeta & Florin Cãlin
Elena & Ioan Dinuþã
Mihaela Fota
Eufrosina Ionescu
Titina Fieraru
Vasilica & Petre Neacºu
Eugen & Vasilica Giula
Alina & Daniel Blendea
Dumitru & Adelina Negruþ
Angela & Valentin Gherghe
Mariana Guran
Szabó Éva
Daniela Nicolescu

Ceraºu, PH
Constanþa          
Dr. Tr. Severin
Câmpina
Târgu-Jiu
Urlaþi, PH
Craiova
Dr. Tr. Severin
Dr. Tr. Severin
Dr. Tr. Severin
Braºov
Craiova
Bucureºti
Dr. Tr. Severin
Dr. Tr. Severin
Dr. Tr. Severin
Bacãu
Târgoviºte
Craiova
Timiºoara
Cernavodã
Dr. Tr. Severin
Oradea
Craiova

Maria & Gheorghe Alexe
Titiana Babãu

Daniela Biculovic Ciolacu
Lucreþia & Ion Brezeanu

Alina & Viorel Cojocaru
Corina & Constantin Constantinescu

Vanda & Valeriu Dogaru
Titina Fieraru
Mihaela Fota

Mariana Guran
Floare Hriºcanu

Liliana & Marin Ilina
Gheorghe & Mihaela Ion

Eufrosina Ionescu
Lidia & Ion Mateescu

Corina Meilã
Constanþa Mihalache

Livia & Gabriel Milea Stoica
Daniela Nicolescu

Sorinela Olaru
Mariana & Iulian Oprea

Carmen Pãtruþi
Rozsalyi Magdolna & Pál

Marilena Tiugan
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Ileana & Eugen Cirlea 

Cristina & Ilie Iscrulescu 

Daniel & Maria Parascan 

Emanoil & Georgeta Mandreºi 

Florentina & Virgiliu Anastasiade

Mariana Iuga

Vasilica & Dumitru Crãciun

Marinela Tuþuleasa

Rodica Boldea

Mariana & Eugen Tudoricu 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Corina Meilã 

Cheraghvandi Jalal & Rastghoyan Fouzieh 

Marilena Tiugan

Vanda & Valeriu  Dogaru 

Alina & Viorel Cojocaru

Sorinel & Magdalena Constantin

Niculina & Viorel Ciuchea

Elena Bulacu

Liliana & Marin Ilina

Cristina & Gheorghe Farcaº

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

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

Vasilica & Dumitru Crãciun
Emanoil & Georgeta Mandreºi
Marinela Tuþuleasa
Elena & Ovidiu Veliºcu
Kachef Hadi & Fazekas Klára
Mariana Iuga
Cristina & Liviu Irimia
Angela & Ioan Arcãlianu
Petru & Gheorghiþa Vasin
Ileana & Eugen Cirlea
Mariana Burtescu
Viorica & Neculai Bãrdaºu
Domniþa ªtefan
Bastavela Haidiþa

Calificãrile lunii aprilie
România & Republica Moldova
SAFIR MANAGERI SPONSORI

Emanoil & Georgeta MandreºiTimiºoaraPetru & Gheorghiþa Vasin

mai 2008 ,  Nr. 109România & Rep. Moldova

SENIOR MANAGERI SPONSORI

  Florentina & Pavel AntonVatra DorneiAngela & Ioan Arcãlianu



Mariana & Liviu Haitã Cristiana & Eugen DincuþãSTIMULENTUL I STIMULENTUL III
Felicia & Vasile ªanta Corina & Dorin Frandeº

Ana Amza  Carina & Sebastian Iacãtã Niculina ªtefana Mádly Susana & Ludovic
Aurel & Veronica Meºter Cristina & Ilie Iscrulescu Lucica & Gheorghe Tãbãcaru Emanoil & Georgeta Mandreºi

Leonora & Florea Baciu Elisaveta & Alexandru PocaznoiMariana Iuga Tatiana & Vasile Tofan Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu
Maria & Mircea Bagdasar Maria Pop Kele Mónika Iuliana & Liviu Toma Lucica & ªtefan Nemeº
Bandi Attila & Izabella Vajda Katalin Petru & Gheorghiþa Vasin Mircea & Dana Olariu
Elena Bãdrãgan Carmen & Gabriel Larion Rodica & Emanuel Voicu Vulcãnean Camelia & Vasile Oprea
Domniþa & Onisim Bontaº Adiel & Magdalena Miu Maria Doina & Mircea Zecheru Daniel & Maria Parascan
Daniel Cifor Petru Arghir Mustea Constantin & Tania Popa

Aurelia & Auricã Nãstase Szabó Éva 
Vasilica & Dumitru Crãciun Constantin & Magdalina Niþu Marcela & Ion ªerban STIMULENTUL IILivia Cusiac Papp Miklós Petru & Emilia Truºcã
Elena & Ioan Dinuþã Elena & Virgil AngelescuEugen & Maria Plugaru Marinela Tuþuleasa
Mircea & Raluca Fage Iulia Beldiman Adelia Pop Veres Juliana 
Cristina Luminiþa Florea Gizella & Marius Botiº Dragoº Postelnicu Ramona & Dorin Vingan
Gál Irén Marilena & Teodor CuliºirSmaranda Sãlcudean 
Bucurel & Gyöngyike Ghirdã

Szabó József & Marika
Doina & Dãnuþ Hanganu 

Camelia & Daniel Dincuþã
Aszalos Ibolya & Csaba

Horaþio Kogler

Ileana & Eugen Cirlea

19foreverliving.com

Nicoleta Afanase Maria Iosif
Gabriel & Liliana Andrei Elena & Petre Ivaºcu
Ancuþa Anghel Kinda Emese
Ionel & Liliana Ardelean Kurso Claudia
Iuliana Ardelean Kurso Florentina
Florentina & Ilie Bãlan Ioana Loloiu
Andreea Bãlan Mãdãlina Lupu
Violeta Baldovin Alexandru Manea
Alexandru & Luciana Barbu Valentina Marica
Veronica Barbu Constantin & Graþiela Mateianu
Ana & Virgiliu Barta Mirel Micu
Anton Bartiº Tanþa & Mihai Mihai
Maria & Vasile Bicã    Adrian Nae
Bogosi Erika & Attila Gabriel Nandrea
Maria & Vasile Boþan Német Zsuzsanna
Elena Bulacu Veronica Onea
Florica But Roxana Onea
Justina Butãroiu Lidia & Vasile Pãrãuan
Elena & Constantin Cambeºteanu Alexandrina & Ioan Paval
Ricuþa & Ion Cãpraru Ioana & Emil Petriº
ªtefan Cãpraru Cristina Petriº
Hrisaida Carapale Georgeta Pînzaru
Nina Cauc Claudia & Silviu Pop
Mariana & Florin Cergan Ana Pop
Lucia & Aurel Cioatã Florin Popa
Adela & Valentin Ciuchea Manuela & Costinel Popescu
Letiþia Coman        Mihaela Porumbacu
Sorinel & Magdalena Constantin Virgil Rizea
Maricica Coºula Eugenia Rotaru
Carmen & Marian Cracea Elena Sabãu
Valentina Cristescu Viorica & Ioan Sabou
Vera & Gheorghe Crucianu Gabriela Sidea
Gheorghe Didiþã        Ecaterina Simion
Gabriela & Ion Dinu Onorica & Ion Stan
Teodora & Gheorghe Dochian Valerica ªtirbu
Camelia & Sorin Donciu Giorgiana & Alexandru Stoian
Marta Drãghia Iuliana Tîrtea
Veronica & Adrian Dumitrescu Fãnica Toader
Fima Dumitru Liliana Toader
Elekes Béla Marian Ungureanu
Ana Filip Florica & Ioan Ureche
Stelian & Daniela Florescu Monica Vijulie & Ioniºor Popa Dãbuleanu

Maria Ghenea
Dumitru Gruion
Mirela & Mircea Guran
Iulia & Visarion Hreniuc
Florina Ilie

Mirela & Ilie Lupu Ioana Ababei
Daniela Sandu Gabriela Þuþuianu & Marian Tudor
Daniel & Alina Badea Német Zsuzsanna
Alexandrina & Ioan Paval Lucreþia Socoteanu
Angelica & Ioan Lucuþ Kurso Claudia
Mariana & Iulian Oprea Ioana & Emil Petriº
Georgiana & Bojan Simonovik Ancuþa Anghel
Daniela Dodu Elekes Béla
Viorica & Marcel Cismaru Kovács István & Emese
Bleichner Edith Adriana & Constantin Vasile
Elena & Cristian Matei Jana & Constantin Micu
Doina & Gavrilã Trif Constanþa Mihalache
Livia & Gabriel Milea Stoica Maria & Octavian Nae
Krasznai Tünde & Sándor Maria & Gheorghe Ion
Iuliana Popescu Aszalos Ibolya & Csaba
Alla Bogdan Georgeta Pînzaru
Sorinela Olaru Marius & Andreea Croitoru
Mariana & Florin Cergan Ciprian Sandu
Miluþa Niculae Claudia & Silviu Pop
Mãdãlina Lupu Cristina Petriº
Ricuþa & Ion Cãpraru Iulius & Rodica Colda
Maria & Adrian Arghir Carmen & Gabriel Larion
Alina & Viorel Cojocaru Maria & Petru Pop
Elena Banzea Letiþia & Vasile Mãrcuº
Florentina Chiva Maria & Octavian Nae
Niculina & Viorel Ciuchea Claudia & Daniel Stanciu
Livia & Gabriel Milea Stoica Mirabela Macoveanu
Corina Meilã Petruþa Onea
Carmen & Gabriel Larion Maria & Mircea Sãcuiu
Gheorghe Didiþã Ion Melnic
Lavinia Carciuc Bratu & Dana Caraman
Cornelia Cojocaru Florin Hurezeanu
Livia & Gabriel Milea Stoica ªtefan & Maria Gherghe-Simion
Carmen & Marian Cracea Angelica & Ioan Lucuþ
Marieta Manea Marinela Jumãtate
Adela & Valentin Ciuchea Fima Dumitru
Ioana Loloiu Violeta Baldovin
Liliana & Marin Ilina Carmen Toader
Gabriel & Liliana Andrei Fãnica Toader
Titi-Cosmin & Ana-Maria Bârlã Marius Raicu
Kengyel Judit & Iuliu Veronica Onea
ªtefan & Maria Gherghe-Simion Georgeta & Florin Cãlin
Ilie & Adriana Carciuc
Horea Rotar
Niculina & Viorel Ciuchea
Onorica & Ion Stan
Eugenia Dumitru

Vãlenii de Munte Bacãu
Bucureºti Târgoviºte          
Piteºti Harman, BV
Cavnic, MM Bucureºti
Baia-Mare Bucureºti
Cernavodã Giurgiu
Bucureºti Piteºti
Bucureºti Braºov
Râmnicu-Vâlcea Braºov
Pâncota, AR Ploieºti
Braºov Craiova
Lãzarea, HR Bacãu
Târgoviºte              Bucureºti
Oradea Bucureºti
Constanþa Braºov
Craiova Fãlticeni
Timiºoara Niculiþel, TL
Târgoviºte Timiºoara
Bucureºti Cavnic, MM
Piteºti Giurgiu
Piteºti Giurgiu
Constanþa Fãlticeni
Târgu-Jiu Cavnic, MM
Târgoviºte Satu-Mare
Victoria, BV Bucureºti
Constanþa Bucureºti
Lucienu, DB         Bucureºti
Dr. Tr. Severin Târgoviºte
Fãlticeni Pucioasa
Târgoviºte Braºov
Timiºoara Hereclean, SJ
Constanþa Cerneteaz, TM
Târgoviºte           Moviliþa, IL           
Târgoviºte Techirghiol, CT
Câmpina Videle
Constanþa Mogoºoaia, IF
Giurgiu Roºiori de Vede
Craiova Constanþa
Bucureºti Brãila
Sãcele, BV         Bãileºti
Satu-Mare Buneºti, SV
Bucureºti       Craiova
Timiºoara
Timiºoara
Eforie Nord
Tisa, MM
Bucureºti

>5.000 pc Club 2500 Raliu & Post Raliu Tradiþional
Aurel & Veronica Meºter Ramona & Dorin Vingan Dana & Dorin Ion

Marilena & Teodor Culiºir

Ca urmare a cumulãrii punctelor credit obþinute din alte þãri, îi 
felicitãm pe urmãtorii distribuitori pentru calificarea la 
urmãtoarele nivele ale Super Raliului din Phoenix:




