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Deseori în viaţă ne întâlnim cu momente cheie, situaţii
importante când ne oprim să ne bucurăm de ceea ce am

realizat. Aniversarea de treizeci de ani este pentru Forever
un astfel de moment. Ne-am reunit cu toţii, cei din Sediul
Central, la un prânz festiv şi ne-am lăsat în voia amintirilor
despre succesul şi provocările din trecut. Ne-am simţit cu toţii
inspiraţi de amintirile despre începuturile companiei ale lui
Ruth, Gregg, Rjay şi Navaz, dar şi de încrederea lor într-un
viitor remarcabil. Deşi am menţionat mai sus numai câteva
nume, succesul acestor treizeci de ani şi al următorilor
treizeci reprezintă rezultatul muncii şi devotamentului a mii
de oameni din întreaga lume. Fără nicio îndoială, avem cea
mai devotată şi mai talentată familie de angajaţi şi
distribuitori. Datorită oamenilor ca voi compania are un viitor
strălucitor. La acel prânz festiv din 13 iunie m-a copleşit un
sentiment de gratitudine pentru şansa pe care am primit-o: de
a îmbunătăţi stilul nostru de viaţă şi pe al celor de lângă noi.
În asta constă esenţa Forever Living Products şi cred că unul
dintre cele mai minunate exemple personale pe care vi-l pot
prezenta este soţia mea, Ruth. Ea întruchipează, încă din
prima zi Forever, integritatea companiei. Ruth este stâlpul
meu de putere, suportul meu şi pentru asta îi voi fi etern
recunoscător. 

Trecutul a fost incredibil, dar, aşa cum îmi spune întotdeauna
Carl Zender, Vicepreşedintele de vânzări pentru SUA şi fost
jucător profesionist în Superbowl, „ultimul meci este cel care
ne conferă valoare”. Acest mare adevăr se aplică în fiecare
aspect al vieţii şi, dacă suntem nerăbdători pentru următorii
treizeci de ani, trebuie să ne pregătim pentru succesul de
mâine fără să ne pierdem în succesul de ieri. În ultimul an,
ne-am dezvoltat impresionant din punct de vedere tehnic: 
am lansat noi site-uri pentru distribuitorii proaspăt înscrişi 
şi pentru consumatori, MYFLPBIZ (un instrument 
de afaceri minunat care vă ajută să vă promovaţi 
afacerea) şi propriul nostru spaţiu pe You Tube
(www.youtube.com/user/AloePod). Ce instrument de afaceri
puternic a devenit Internetul. Investim în continuare în
cercetarea pentru cele mai bune şi mai noi ingrediente pentru
produsele noastre. Creştem constant reţeaua de distribuţie
din întreaga lume pentru ca produsele să ajungă la voi mai
repede şi mai eficient. Şi, pe lângă toată această preocupare
pentru viitor, încercăm să nu neglijăm nici prezentul. De fapt,
primele patru luni ale lui 2008 reprezintă cel mai bun început
de an din ultimii treizeci, cu vânzări care ne-au depăşit
aşteptările în majoritatea ţărilor.  

Super Raliul se apropie cu paşi rapizi. Sper că deja v-aţi
făcut planurile de călătorie. Dacă nu, e timpul s-o faceţi.
Numărul biletelor este limitat şi se epuizează din ce în ce mai
repede. Super Raliul de anul acesta va fi cel mai grandios şi
mai reuşit dintre toate. Sunt încântat că veţi veni în oraşul
nostru natal şi vă voi putea arăta împrejurimile. Va fi un
eveniment spectaculos şi sper să mă întâlnesc cu fiecare
dintre voi.

Îmi aduc aminte de o expresie auzită recent: „gravitaţia este
foarte corectă!” Acest citat ne aminteşte că forţa
gravitaţională ne atrage pe fiecare cu aceeaşi putere, la fel
ca şi în Forever: cu toţii avem aceeaşi şansă de succes, cu
toţii avem aceeaşi cantitate de timp, acces egal la produse şi
Planul de Marketing. Multe alte aspecte ale afacerii noastre
sunt egale pentru toţi. Singura variabilă, după cum văd eu, o
reprezentăm noi şi efortul pe care suntem dispuşi să-l investim
în afacere.

Avem atât de multe motive să fim recunoscători la începutul
celui de-al 31-lea an Forever, atât de multe şanse. Nu
obosesc niciodată să ascult cum Forever aduce speranţă în
vieţile a milioane de oameni de pretutindeni. Vă încurajez să
fiţi oneşti şi corecţi în relaţia cu ceilalţi şi astfel veţi
experimenta un nivel mai înalt de succes decât aţi crezut că
e posibil.

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan
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Mesajul lui Rex

Pregăteşte succesul de mâine 
fără să te pierzi în succesul de ieri



Evară şi viaţa atinge temperaturi de fierbere. E bine,
dacă şi afacerea Forever se păstrează „hot”! Chiar
dacă bate la uşă concediul, motoarele noastre merg

la maximum pentru
calificarea la Raliul
European. Şi e firesc,
din moment ce nu-i
vorba de o muncă de
birou care ne iese din
minte atunci când 
ne-am luat zilele libere.
Iubim compania şi de la
o pasiune adevărată
cine îşi ia vreodată
vacanţă? Nu e pur şi
simplu nevoie. Pentru că
o pasiune adevărată ne
face să trăim permanent
bucuria şi împlinirea pe
care alţi oameni speră
să le aibă măcar în vacanţă. 

Afacerea Forever are o şansă perfectă
pentru a-şi continua ascensiunea în
perioada de relaxare a anului, când plecăm din oraş sau
chiar peste graniţă. Călătoriile înseamnă experienţe noi,
oameni noi, inspiraţie şi provocare. Totul se potriveşte
cum nu se poate mai bine cu ceea ce este deja viaţa
noastră. Ne oferă ocazia să comunicăm şi să ne
împărtăşim convingerile. Ritmul cotidian este atât de
presant, traiul a devenit atât de expus la o mulţime de
excese, încât oamenii chiar caută o soluţie. De a fi mai
sănătoşi, mai echilibraţi, mai împliniţi. Iar noi avem
această soluţie. Şi putem să arătăm prin propria noastră
viaţă că soluţia chiar funcţionează. 

Aşa că plecăm în concediu. Dar ne păstrăm telefonul
mobil la îndemână şi ţinem legătura cu echipa. Sau
plecăm împreună cu unii dintre colaboratorii noştri care
ne-au devenit buni prieteni. Lucrăm împreună, promovăm
afacerea împreună, avem succes împreună, ne facem
vacanţa împreună. Suntem o familie de suflet. Acesta
este unul dintre motivele pentru care Forever Living
Products realmente cucereşte sufletul oamenilor. Tocmai

pentru că înseamnă un fel special de a vedea viaţa, de
a trăi, de a te bucura de prezenţa celorlalţi şi de a le fi
de folos.  

Aici putem să ne formăm
echipa pe care o dorim.
Să ne înconjurăm de
oamenii pe care îi
apreciem, îi respectăm,
îi admirăm. Alături de
care ne place să
mergem pe drumul fără
capăt al succesului. La
Forever învăţăm că
marii lideri niciodată 
nu-şi pun entuziasmul în
cui. Cu atât mai puţin în
vacanţă. Oricât timp aţi
petrece în concediu, e

momentul. Şi oriunde v-aţi petrece 
acest răstimp, e locul. Liderul din voi 
ştie deja. Liderul din voi face noi 
planuri şi le urmăreşte perseverent pe 

cele stabilite deja. 

Începe concediul, iar liderul din tine este hotărât să-l
folosească pentru a atinge calificarea la Raliul European.
Vara e fierbinte şi entuziasmul nostru bate toate
recordurile de temperatură.  Mai ales că anul trecut
echipa noastră a plecat la Raliul European de la
Budapesta cu 1.600 de participanţi şi numărul celor
calificaţi a fost cu 45% mai mare decât în 2006. Acum
vom fi şi mai mulţi. Iar liderul din tine vrea să-şi aducă
personal contribuţia. 

Îţi dorim concediu perfect pentru relaxare, perfect pentru
succes, 

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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Mesajul Directorilor Generali

Perfect pentru relaxare, 
perfect pentru succes
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Eveniment

30 de ani Forever
PENTRU CEI MAI MULŢI OAMENI, LUNA AUGUST ÎNSEAMNĂ VACANŢĂ ŞI RELAXARE, GRIJI ŞI PROBLEME DE SERVICIU PUSE DEOPARTE,
TIMP ALĂTURI DE CEI DRAGI, PRIETENI, FAMILIE. PENTRU LUMEA FOREVER, LUNA AUGUST ESTE CU TOTUL SPECIALĂ. PENTRU CĂ AN DE
AN, LA ÎNCEPUTUL LUI AUGUST, LUMEA FOREVER ÎŞI DĂ ÎNTÂLNIRE LA UNUL DINTRE CELE MAI IMPORTANTE EVENIMENTE ALE
COMPANIEI, SUPER RALIUL. 2008 NU FACE EXCEPŢIE DE LA REGULĂ, BA CHIAR MAI MULT. LUNA AUGUST 2008 ADUCE O SĂRBĂTOARE DE
ZILE DE MARI. CEI CARE PARTICIPĂ ÎN ACEST AN LA SUPER RALIU VOR TRĂI CÂTEVA ZILE DE VIS LA ANIVERSAREA A 30 DE ANI DE LA
ÎNFIINŢAREA COMPANIEI, CHIAR ÎN ORAŞUL ÎN CARE REX A PUS BAZELE ACESTEI AFACERI DE SUCCES.

LOCAŢIE
ASU Gammage
Auditorium, 1200 S.
Forest Avenue, Tempe,
Arizona, 85281

PERIOADĂ
�� 7 – 9 august

PROGRAM
�� Joi, 7 august

���� Dimineaţa
– lansarea de produse
(Gammage Auditorium)
���� După-amiaza
– vânzarea de produse
noi (Hotelul Biltmore)
– vizită la sediul central
Forever Living (Corporate
Plaza, Scottsdale)

�� Vineri, 8 august
Super Raliul
– ziua 1 (Gammage
Auditorium)
– cină pentru distribuitorii
calificaţi peste 1.500 pc
(Hotelul Biltmore)

�� Sâmbătă, 9 august
Super Raliul
– ziua 2 (Gammage
Auditorium)
– banchet aniversar
(Hotelul Biltmore)

DETALII
� Distribuitorii care
beneficiază de cazare
din partea companiei
şi sosesc la Phoenix
miercuri, 6 august,
îşi pot ridica pache-
tele de Raliu de la
hotelul în care vor fi
cazaţi. (Cele două
hoteluri în care vor fi 
cazaţi distribuitorii
participanţi la Super
Raliu sunt Arizona Biltmore Hotel şi Westin-Kierland Hotel. Vom reveni cu
detalii referitoare la hotelul în care va fi cazată echipa României.)
� Cei care nu şi-au ridicat pachetele de
Raliu miercuri, au posibilitatea să facă
acest lucru în dimineaţa zilei de joi, 7
august, la Gammage Auditorium. 
� La sfârşitul zilei de joi, toate pachetele
de Raliu neridicate vor fi duse la Hotelul
Arizona Biltmore. 

Capitala şi totodată cel mai mare oraş al
statului Arizona, Phoenix este localitatea cu
cel mai rapid ritm de dezvoltare de pe
întregul teritoriu al Statelor Unite. Situat la doar câteva ore de condus distanţă de Las
Vegas, San Diego sau Los Angeles, Phoenix-ul oferă milioanelor de turişti care-l
vizitează anual numeroase oportunităţi de relaxare, distracţie şi petrecere a timpului

liber. 

Şi pentru că vă aşteaptă câteva zile de vis,
merită să vă bucuraţi de ele din plin, fără
griji. Clima Arizonei este aridă, cu veri
fierbinţi, în care temperatura în timpul zilei
depăşeşte frecvent 40º Celsius, iar
noaptea nu scade sub 27. Aveţi grijă să
nu vă lipsească din bagaje produsele care
vă pot transforma mini vacanţa într-una cu
totul specială.
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� Are factor de protecţie 30.
� Asigură protecţie eficientă împotriva acţiunii nocive a radiaţiilor ultraviolete UVA şi UVB, fără a
împiedica bronzarea.
� Este rezistentă la apă, menţinându-se pe piele chiar şi după 40 de minute de activitate acvatică.
� Are proprietăţi hidratante şi păstrează nuanţa bronzului pentru mai mult timp.
� Poate fi folosită şi pentru copii.

Extra-sfaturi:
Aplicaţi Aloe Sunscreen cu cel puţin 30 de minute înainte de a vă expune la soare şi reaplicaţi
ori de câte ori simţiţi nevoia. 
Completaţi acţiunea de protecţie solară printr-o vestimentaţie lejeră, din materiale uşoare, în
culori deschise, şepci şi pălării.
Evitaţi pe cât posibil expunerea la soare în orele prânzului.

Aloe Sunscreen

� În esenţă identic cu gelul extras din
interiorul frunzei de aloe.
� Hidratează şi catifelează
pielea.
� Calmează rapid arsurile solare.
� Pătrunde rapid în piele şi nu
pătează hainele.

Extra-sfaturi:
Aplicaţi strict localizat, numai pe
pielea bine curăţată.
Repetaţi aplicarea dacă este nevoie.

Aloe Vera Gelly
� Conţine gel stabilizat de Aloe
vera, propolis, alantoină şi
extracte din 11 plante.
� Are proprietăţi calmante şi
decongestionante, fiind indicat şi
celor mai sensibile epiderme. 
� Este ideal pentru calmarea
iritaţiilor cutanate minore.
� Poate fi folosit după epilarea cu
ceară.

Extra-sfaturi:
Aplicaţi Aloe First pe păr înainte de
expunerea la soare, pentru a evita

deshidratarea şi ruperea firelor de păr.
Puteţi folosi Aloe First şi ca loţiune după plajă.

Aloe First

� Gel de aloe, ulei de jojoba şi
ceară de albine într-un produs
ideal pentru îngrijirea buzelor.
� Hidratează buzele afectate de
soare şi vânt, protejându-le. 
� Are efect de gloss, pentru un
zâmbet de invidiat.

Extra-sfaturi:
Nu plecaţi la drum, la plajă sau la
plimbare fără Aloe Lips la îndemână. 
Poate fi folosit, în caz de urgenţă,
pentru calmarea iritaţiilor minore.

Aloe Lips

� Hidratare la superlativ pentru
pielea expusă îndelung la soare.
� Gelul de Aloe vera, colagenul şi
elastina din compoziţia produsului
restabilesc şi menţin nivelul optim
de hidratare cutanată.

Aloe Moisturizing
Lotion

Gata bagajele? Adăugaţi o notă de încredere, bună-dispoziţie
şi optimism şi vă veţi bucura din plin de super evenimentul

verii Forever! Drum bun şi vacanţă plăcută tuturor!
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� Vara, o dată cu apa pierdută prin transpiraţie, organismul
pierde şi o cantitate importantă de minerale, printre care şi
calciul?
� Pierderile de minerale pot cauza probleme de sănătate
precum crampe musculare, ameţeli, cefalee, greaţă,
vărsături?
� Băuturile care conţin cola sunt bogate în fosfor şi cofeină,
determinând accelerarea pierderii de calciu la adulţi,
precum şi o rată scăzută a fixării calciului la copii şi
adolescenţi, ceea ce conduce inevitabil la reducerea
densităţii de calciu?
� Consumul zilnic de cafea, ciocolată şi băuturi acidulate
intensifică eliminarea calciului din organism de aproape
cinci ori? Acidul fosforic din compoziţia băuturilor
carbogazoase este responsabil de acest efect. 

� Dieta modernă, compusă din alimente tot mai procesate, furnizează constant cantităţi mult mai mari de fosfor,
dezechilibrând balanţa celor două minerale şi având ca efect eliminarea calciului din oase? Fosforul este cunoscut şi ca
„distrugător al calciului”.
� Surplusul de grăsimi din alimentaţie dereglează absorbţia calciului, deoarece acizii graşi formează compuşi indisolubili
cu calciul, pe care organismul îi elimină?
� O dietă bogată în calciu determină organismul să ardă mai multe lipide?

Calciul este cel mai răspândit mineral din organism, reprezentând aproximativ 2% din greutatea corporală. În proporţie de
99%, această cantitate de calciu se regăseşte în oase şi dinţi, iar restul în celulele nervoase, sânge, ţesuturi şi fluide. 

Câteva dintre cele mai importante roluri ale calciului în organism sunt:
� menţinerea permeabilităţii membranei celulare
� contracţia musculară
� menţinerea ritmului contracţiilor cardiace
� transmiterea impulsurilor nervoase
� coagularea sângelui
� activarea enzimelor din organism
� absorbţia vitaminei B 12

În afara rolului lor structural, oasele sunt sursa de urgenţă atunci când
organismul are nevoie de calciu. Astfel, corpul distruge şi reconstruieşte
în permanenţă oasele şi, dacă nu-i furnizăm suficient calciu prin dieta
zilnică, atunci calciul de care are nevoie este luat automat din oase. De
aceea este foarte important să avem mereu în vedere că aportul de
calciu din dieta zilnică protejează şi foloseşte cu măsură calciul din
oase. În copilărie şi adolescenţă, aportul de calciu este esenţial,
deoarece în această perioadă se depozitează cantitatea maximă de
calciu în oase. Nivelul calciului din oase începe să scadă la adulţii tineri
şi continuă o dată cu înaintarea în vârstă. Femeile sunt mai expuse la
riscul fragilizării oaselor, ce conduce în timp la osteoporoză. 

Adesea lipsa de calciu nu apare din cauza faptului că acest mineral nu
se regăseşte în cantităţi suficiente în alimentaţie, ci din cauză că
organismul nu reuşeşte să-l asimileze. Calciul se absoarbe la nivelul
intestinului subţire, iar randamentul absorbţiei depinde de o serie de
factori, precum:
� pH-ul la nivel intestinal
� cantitatea de vitamină D din organism
� nivelul de estrogen
� forma şi gradul de dizolvare a calciului administrat

O dietă bogată în produse lactate ne-ar putea asigura necesarul zilnic
de calciu, de 1.000 mg la adulţi. Există, însă, persoane care fie nu
agreează lactatele, fie nu le pot digera, deoarece prezintă intoleranţă la
lactoză. Pentru astfel de persoane, suplimentele cu calciu sunt o
alternativă. 

Mai natural, mai sănătos

Ştiaţi că:
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� furnizează organismului necesarul zilnic de
calciu în proporţie de 100%, sub formă de
citrat de calciu
� dintre toate formele de administrare, citratul
de calciu este cel mai uşor asimilat de către
organism
� conţine magneziu şi vitamina D, doi
compuşi esenţiali pentru absorbţia calciului în
organism
� este uşor de digerat şi se absoarbe eficient
în organism
� are gust plăcut de vanilie

Pentru mai multe detalii despre Forever
Calcium, dar şi despre alte produse Forever,
consultaţi Manualul de Produse disponibil la

centrele de distribuţie şi pe
www.foreverliving.com

„Prin aport alimentar corect, dietă diversificată
şi echilibrată şi un stil de viaţă sănătos şi activ
se poate crea şi menţine o stare de sănătate
optimă a sistemului osos până la vârste
înaintate.” 

(Prof. Univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi)

Forever  Calcium
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Apuse sunt vremurile în care îmbrăcămintea nu era decât o
formă de acoperire a trupului. Fie că ne place sau nu,

hainele transmit poziţia noastră, statutul socio-economic şi le
dau celor din jur ocazia să ne judece. Atunci când îi prezinţi
unui necunoscut afacerea ta vrei ca el să fie atent la ceea 
ce-i povesteşti, nu la ceea ce porţi. Cineva a spus odată:
„Hainele tale vorbesc atât de tare, încât nu aud ce spui.”  

Vestimentaţia este o formă de comunicare non-verbală şi
tocmai de aceea un om de afaceri trebuie să-i acorde
importanţa cuvenită. Este o armă care, de multe ori, poate

intimida partenerul.
Nu sunt multe reviste
de modă care acordă
importanţă codului
business în paginile
lor pline de idei
avangardiste. Aşa se
face că informaţia în
acest domeniu nu este
uşor de găsit.

Albert Mehrabian,
profesor specializat
în comunicare non-
verbală al universităţii
americane UCLA,
susţine că este nevoie
de numai jumătate de

minut pentru formarea unei prime impresii despre un om. Şi
totul depinde de imaginea sa. Înainte ca oricine să asculte
informaţiile pe care le deţii, acesta hotărăşte intuitiv dacă are
încredere în tine şi dacă merită să te asculte cu atenţie sau nu.
Pentru a-ti câştiga partenerul, ai la dispoziţie: vestimentaţia şi
aspectul exterior, precum şi codul bunelor maniere în afaceri.

Mergi într-un restaurant aglomerat la ora prânzului. Priveşte în
jurul tău şi observă cu ce sunt îmbrăcaţi cei din jur. Observă
totodată ce fel de judecăţi faci pe baza vestimentaţiei lor: cine
sunt, în ce tip de afacere lucrează, ce fel de personalitate au,
cât sunt de competenţi. 

Când vine vorba de ţinuta de afaceri, cel mai important este
să reţii ceea ce vrei să transmiţi: o imagine pozitivă,

respectabilă şi profesionistă. Se spune că Regina Angliei i s-a
adresat Prinţului Charles astfel: „Îmbrăcămintea îţi dă ocazia
să judeci interiorul omului după ceea ce vezi în exterior”. Zi
de zi suntem judecaţi după felul în care ne îmbrăcăm, iar cei
care sunt hotărâţi să reuşească profesional ştiu că trebuie să
respecte codul vestimentaţiei de afaceri.

Codul vestimentar actual nu mai este atât de riguros precum în
deceniile trecute. Acest lucru atrage după sine mai puţine
reguli, dar „graniţele” dintre formal şi casual sunt tot mai
subtile şi pot să apară confuzii. Iată care sunt principalele trei
stiluri care fac parte din acest „cod”:

Stilul formal
Acest termen îţi spune că este interzis să apari în blugi. Codul
„formal” se aplică evenimentelor gen cocktail sau petrecere,
prin urmare va trebui să te îmbraci în consecinţă. Negrul
reprezintă o alegere excelentă în această situaţie. Pentru
bărbaţi, cravata este obligatorie, chiar dacă nu le place să „se
strângă de gât”.

Stilul Black Tie
Alege o rochie de seară şi o poşetă asortată. Bărbaţii vor opta
pentru un costum închis la culoare şi cravată sau papion.

Stilul Business Casual
În general, business-casual înseamnă să ne îmbrăcăm
profesional şi să avem imaginea unui om relaxat, undeva la
mijlocul distanţei dintre îmbrăcămintea formală şi ceea ce
purtăm pe stradă. Se potriveşte pentru situaţiile în care este
nevoie de imaginea unui om de afaceri şi în acelaşi timp în

Ţinuta vestimentară contează în proporţie de
50% în orice întâlnire de afaceri, pentru că
transmite valori ca seriozitate, încredere şi
devotament.

Învaţă cum să te îmbraci pentru a
În afaceri, ca şi în alte împrejurări, ţinuta vestimentară poate determina succesul unei discuţii.      



care se poate beneficia de avantajul unor
haine mai comode. Este ideală pentru acele
momente în care ne întâlnim întâmplător cu
un client, cu un partener de afaceri şi avem
nevoie să părem îmbrăcaţi business.

Pentru domni:
�Cravata - în general, nu e necesară pentru
business-casual.

�Cămaşa - întotdeauna este prefe-
rabilă cea cu mânecă lungă, chiar şi în
mijlocul verii. Tricoul alb, cu guler polo
poate fi o alegere potrivită pentru un
eveniment într-o locaţie deschisă.
�Pantalonii - pot fi din bumbac, doc,
material sintetic sau lână, atâta timp
cât sunt curaţi şi bine călcaţi.
�Şosetele - închise la culoare şi
suficient de lungi astfel încât să nu se
vadă pielea.

�Pantofii - numai din piele şi asortaţi cu cureaua;
nu se admit sandale sau pantofi sport la o ţinută
smart-casual.
�Bijuterii - un ceas de bună calitate.

Pentru doamne:
�Cămaşa - din bumbac, mătase sau amestec.

Trebuie evitate catifeaua şi materialele
strălucitoare.

�Fusta - la cel mult 10 cm deasupra
genunchiului.
�Pantalonii - evitând extremele:

prea strâmţi sau prea largi, se poate
alege între diferite culori: albastru,
negru, gri, maro sau kaki.

�Pantofii - din piele în culori
potrivite: albastru, negru, maro.
Trebuie să fie asortaţi cu celelalte

accesorii. Tocurile nu trebuie să fie prea înalte, dar
trebuie să existe.
�Geanta - mică şi simplă, bine structurată.
�Bijuterii - un ceas conservator.
�Cosmeticele - puţin e mai bine decât nimic, dar
trebuie păstrat aspectul natural.  

Îmbracă-te conform mesajului pe
care vrei să-l transmiţi!

Pentru a putea face acest lucru cât mai bine, trebuie să ţii
seama, în afară de scopul tău (care poate fi să-ţi consolidezi
cariera, să inspiri încredere sau poate doar să-ţi câştigi
respectul) şi de:
�cine sunt cei cărora te adresezi - clienţi, parteneri de
afaceri, pacienţi, studenţi sau poate un potenţial angajator; 
�unde se va desfăşura evenimentul - la birou, într-o
sală de conferinţe, într-o sală de curs, un restaurant de lux; 
�pe ce teren se va juca partida - în „deplasare” sau
„acasă”, terenul propriu întotdeauna înseamnă un avantaj. 

Investiţia în vestimentaţia de afaceri este o investiţie în viitorul
carierei tale. Dacă faci parte dintre cei care cred că nu ceea
ce porţi aduce succesul, ci doar ceea ce faci, mai gândeşte-te.
Calităţile şi experienţa în afaceri contează la fel de mult ca şi
ţinuta şi prima impresie. 

Spune un NU hotărât:
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Fashion

�bijuteriilor în exces
�pantalonilor scurţi
�papucilor de plajă
�jeansilor

�maiourilor decoltate
�fustelor prea scurte
�tricourilor
�tatuajelor vizibile

Învaţă cum să te îmbraci pentru a
REUŞI



Crede în 
TALENTUL tău,

crede în tine

10 F O R E V E R   Romania   &  Republica Moldova iulie 2008,   Nr. 111

D acă mergi în Beijing vara asta vei vedea pretutindeni
cele cinci inele olimpice. Cei mai buni atleţi ai lumii vor
concura pentru medalia de aur şi pentru a ocupa cel

mai înalt loc pe podiumul pe care, triumfători, vor asculta
imnul ţării lor. Fiecare atlet vine dintr-o ţară diferită, cu o
cultură diferită şi reprezintă o altă categorie sportivă, însă toţi
sportivii de vârf au ceva în comun: atitudinea care îi face
campioni atât în sport, cât şi în viaţă.

Prima calitate a învingătorilor este credinţa în visurile pe care
le au. Performanţa nu este o măsură a valorii, este o reflexie a
ei. Poţi realiza ceva numai în măsura în care aştepţi asta de la
tine. Prin urmare, aşteptările sunt echivalente cu motivaţia, 
iar motivaţia este o forţă interioară care direcţionează
comportamentul.

Cel mai important lucru în care trebuie să crezi este potenţialul
pe care îl ai. De ce altfel ai mai fi motivat să înveţi dacă nu 
te-ai gândi că merită efortul? Trebuie să-ţi priveşti potenţialul
ca pe o nestemată neşlefuită – un diamant în devenire care are

nevoie numai să fie tăiat şi şlefuit cu experienţă, aptitudini şi
cunoaştere.

Încrederea în tine însuţi este cel mai important aspect pentru a
reuşi. „Cred că pot face mai mult decât fac în prezent şi nu voi
lăsa nimic să mă oprească” - proiectezi în exterior ceea ce
simţi în interior. Cea mai importantă opinie pe care o vei avea
vreodată este cea pe care o ai în minte. Asta te face să fii cel
mai eficient antrenor al tău.

Dar cum îţi poţi creşte valoarea şi încrederea în tine? Scapă
de gândurile negative şi fă-le loc celor luminoase. Totul ţine de
reformularea gândurilor negre atunci când îţi dai seama că ele
prind contur în mintea ta. Îţi dezvolţi încrederea în tine şi în
valoarea pe care o ai acceptându-te şi simţindu-te bine cu tine.
Vocea ta interioară (acele gânduri din noi care se fac simţite
ca un dialog cu noi înşine) poate fi „educată” spre optimism.
Citeşte biografiile celor care au depăşit cele mai multe
obstacole pentru a avea succes. Cei mai de succes oameni
sunt cei care citesc cel mai mult. Caută-ţi mentori. Există zeci



1. Fă în fiecare zi ceva care să-ţi dea energie şi să te facă
să te simţi minunat. Începe prin a întocmi o listă cu tot ceea 
ce-ţi place. Fă-o cât se poate de cuprinzătoare, astfel încât să
ai de unde alege. Adaugă listei şi exerciţii fizice care să te

destindă, întrucât mişcarea te ajută întotdeauna să-ţi schimbi
atitudinea în bine. Adaugă, totodată, pe lista ta şi obiective ca
„Să-mi sun prietenii” , „Să ascult melodiile care-mi plac”. Ia-ţi
un angajament serios să faci în fiecare zi ceea ce îţi menţine
atitudinea pozitivă. Atitudinea se aseamănă cu muşchii –
pentru a-i întreţine în formă maximă e nevoie de exerciţii zilnice.

2. Dialogul interior. E important să îţi transmiţi mesaje
pozitive în fiecare zi. Cercetătorii au descoperit că fiecare
dintre noi îşi trimite zilnic circa cincizeci de mii de mesaje prin
dialog interior, iar 80% dintre acestea sunt negative. Şi din
moment ce gândurile ne direcţionează acţiunile şi ne
alimentează atitudinea, este foarte important să gândim şi să
vorbim pozitiv. Scoate din vocabularul tău expresii ca „ Nu
pot” şi înlocuieşte-le cu „POT”. De fiecare dată când te
surprinzi îndoindu-te de abilităţile tale gândeşte-te la ceva care
te motivează, un citat de exemplu, pentru a alunga gândurile
negative. Un gând pozitiv este de mii de ori mai puternic decât
unul negativ.

3. Înconjoară-te de oameni optimişti. Există două tipuri de
oameni – cei care te pot ridica şi cei care te trag în jos. S-a
descoperit că atitudinea este contagioasă, aşa că tu absorbi,
la propriu, energia oamenilor lângă care îţi petreci timpul. Fii
atent şi vei simţi asta, apoi asigură-te că îţi petreci timpul
numai în compania oamenilor optimişti, plini de viaţă. Încarcă-ţi
agenda cu oameni care îţi pot ridica nivelul de entuziasm şi
care cred în tine.
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Dezvoltare personală

de moduri care să te ajute să-ţi sporeşti încrederea în forţele
proprii.  

Cu încredere în tine devine uşor să-ţi cultivi talentele. Talentul
este înnăscut. Nu vei avea niciodată un dram de talent în plus
faţă de momentul în care te-ai născut. Abilitatea de a ţine un
bisturiu nemişcat este un talent; talentul muzical este înnăscut.
Există o sumedenie de talente descoperite. Treaba ta este să
ştergi praful şi să-ţi descoperi talentul astfel încât să poată
înflori. Şi dacă nu ştii unde să cauţi, gândeşte-te la cum îţi place
să-ţi petreci serile şi sfârşitul de săptămână. Aici locuiesc
talentele tale. 

Încrederea în sine este ca o pereche de ochelari: dacă sunt
potriviţi te pot ajuta să te bucuri din plin de frumuseţea lucrurilor
pe care le vezi. Dacă te gândeşti bine, viaţa este de fapt
percepţie. Nu te vei bucura niciodată dacă percepi lucrurile
într-un mod negativist, iar asta se aplică şi la felul în care te vezi
pe tine însuţi. Succesul este indisolubil legat de nivelul tău de
încredere.

Trei paşi spre o atitudine pozitivă

Crede în talentul tău. 
Crede în tine!
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În emisfera nordică, luna iulie este cea mai călduroasă lună din an. Canicula nu
mai e ceva neaşteptat şi pentru a trece cu bine peste căldurile năucitoare nu ajunge să ne adăpostim de
soare în încăperi răcoroase. De cum temperaturile depăşesc 30 de grade Celsius, suntem bombardaţi
de avertizări în mass-media: trebuie să bem cel puţin doi litri de lichide, să ne ferim de razele soarelui
în intervalul orar 11–17 şi să aplicăm din plin loţiune cu factor de protecţie. Mai puţine sunt, însă,
avertizările cu privire la prevenirea îmbolnăvirii organismului, care pe caniculă este mult mai vulnerabil,
iar cauzele acestei vulnerabilităţi, spun specialiştii, ţin în cea mai mare parte de igienă. 

Pericolele  ascunse

ale verii

� toate studiile de piaţă arată că românii sunt
ultimii din Europa la consumul de produse pentru
igienă?
� românii folosesc 80 de grame de pastă de
dinţi într-un an, spre deosebire de vest-europeni
care folosesc aceeaşi cantitate într-o lună?
� în timp ce vecinii noştri din Europa îşi schimbă
periuţa de dinţi o dată la trei luni, românii ţin
aceeaşi periuţă de dinţi vreme de trei, patru ani?
� la capitolul îngrijirea părului folosim produse
în doi ani, cât vecinii noştri bulgari într-unul?
Adică un sfert din consumul înregistrat în ţările
din vestul continentului.
� anual, un român foloseşte un singur
deodorant?

Ştiaţi că:

Cu asemenea statistici devine limpede de ce, mai ales
vara, organismul nostru devine mai vulnerabil. Având în
vedere că Forever înseamnă un stil de viaţă sănătos,
avem o responsabilitate faţă de educaţia consumatorilor
cu privire la igienă. Forever Living Products a combinat
efectele benefice ale gelului de Aloe vera cu alte
ingrediente valoroase pentru a vă oferi o linie de
produse de îngrijire personală de top.
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Îngrijire personală

Forever Bright Toothgel – este pasta de dinţi ideală pentru întreaga familie: nu provoacă abraziune
excesivă, nu conţine apă, albeşte dantura fără agenţi de înălbire şi, datorită faptului că nu conţine fluor, este
recomandată şi copiilor.

De ce pastă de dinţi fără fluor pentru copii? Fluorul poate interfera cu formarea dinţilor. Celulele
care alcătuiesc dinţii sunt foarte delicate şi pot fi distruse de doze mari de fluor. Unii copii înghit pasta de
dinţi şi de aceea au un nivel ridicat de fluor în circulaţia sangvină. Acest fapt distruge celulele care alcătuiesc
dinţii şi poate cauza marmoraţii albe pe smalţ. Ingerarea fluorului de către copii de până la 3 ani poate
duce la fluoroză (decolorarea albă până la maro a dinţilor permanenţi).

Aloe-Jojoba Shampoo - Potrivit tuturor tipurilor de păr, recomandat pentru întreaga familie. Nu va
mai trebui să cumperi câte un şampon pentru fiecare membru al familiei. Protejează pielea scalpului (dizolvă
depozitele de celule moarte) şi combină beneficiile aduse de Aloe vera cu binefăcătorul ulei de jojoba, care
restabileşte cantitatea de apă pierdută, redă volum firelor de păr, reface tija şi vârfurile despicate.

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse - îngrijeşte delicat şi eficient, conferind părului un aspect
mătăsos, strălucitor. Îmbogăţit cu un agent anti-electrostatic, înveleşte părul într-o peliculă protectoare pentru a nu
se mai despica la vârfuri.

Aloe Ever Shield este un deodorant delicat, care nu conţine săruri de aluminiu şi care, spre deosebire de
majoritatea deodorantelor, nu blochează funcţionarea glandelor sudoripare. Şi, foarte important, nu pătează hainele.

Jumătate dintre afecţiunile pielii care apar vara ar putea fi
prevenite dacă oamenii s-ar preocupa mai mult de igienă. Mai
ales vara, este nevoie de două duşuri pe zi pentru a preveni
creşterea numărului de bacterii apărute din cauza transpiraţiei.
Aloe Bath Gelée transformă fiecare duş într-un prilej de
relaxare, iar Aloe Liquid Soap este prietenul de nădejde care
îţi asigură igiena mâinilor de câte ori este nevoie.

1. redu nivelul de stres;
2. bea cel puţin 2 ceşti de Aloe Blossom Herbal Tea pe zi;
3. dormi suficient;
4. mănâncă echilibrat; 
5. adaugă Nature-Min şi A-Beta-CarE dietei tale;
6. ai grijă de igiena pielii tale;
7. nu fuma;
8. foloseşte Aloe Sunscreen.

Igiena înseamnă mai mult decât să fim curaţi şi este definită
ca procesul ce ajută oamenii să rămână sănătoşi. Igiena
personală are o importanţă capitală din două motive: ne
ajută să prevenim îmbolnăvirea organismului şi răspândirea
bolilor; joacă un rol important în imaginea  şi respectul de
sine al fiecăruia, iar în societăţile dezvoltate  este un factor
de acceptare.

8 paşi pentru o piele mai
curată şi mai sănătoasă:
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afacerii tale
Pentru gama Sonya Colour Collection, Forever îţi pune la dispoziţie cele mai eficiente  accesorii

şi instrumente de vânzare pentru a te ajuta să-ţi promovezi cu succes afacerea. 
Încearcă-le şi tu şi vei observa diferenţa.

Pensula Kabuki cu bijuterii - stilată şi pufoasă, asigură o aplicare
perfectă a blush-ului tău preferat sau a pudrei translucide.

Oglindă cu stativ – un instrument perfect şi totodată profesionist
pentru prezentările Sonya. Foloseşte-o atunci când prezinţi
produsele. Prietenele tale vor fi impresionate. 

Selector de fond de ten – uşor de folosit, acest instrument de
vânzare te va ajuta să alegi cea mai potrivită nuanţă de fond de
ten pentru cele care vin la prezentare. 

Sticluţa cu atomizor – perfectă pentru noul produs Aloe Refreshing
Toner. Un mic puf îţi poate asigura un look proaspăt şi relaxat
întreaga zi. 

Geanta argintie Sonya – ce altceva  poate fi mai potrivit pentru
întreaga gamă Sonya decât această geantă şic, modernă, care nu
numai că îţi va da un plus de profesionalism, dar le va şi cuceri pe
clientele tale. 

Portfard Sonya Black – acest portfard cu fermoar este prietenul cel
mai bun al genţii argintii Sonya. Are dimensiunile perfecte 
pentru a încăpea în ea fardurile tale preferate.

Cum poţi folosi aceste accesorii pentru a-ţi promova afacerea?
1. Foloseşte-le ca daruri când ţii prezentări Sonya.
2. Oferă-le cadou când este ziua de naştere a persoanelor apropiate.
3. Organizează o tombolă pe parcursul întâlnirilor. Ce vei oferi ca premii? Aceste accesorii

Sonya. Nu te limita numai la ele. La tombolă pot participa şi bărbaţii. Lor le poţi oferi 
vulturii-magneţi de frigider,ceasul Forever sau borseta.

4. Cumpără-le pentru tine. Prietenele tale se vor îndrăgosti de ele şi le vor comanda, la rândul lor.
5. Foloseşte-le pentru profesionalismul pe care îl adaugă aceste instrumente de vânzare afacerii tale.

19 lei

6 lei

9 lei

10 lei

25 lei

10 lei

Construieşte-ţi afacerea

Farmecul 
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Pasul 1
Vara, îngrijirea tenului începe cu protecţia solară. Când aplici
crema cu factor de protecţie? Dacă foloseşti mai multe produse
pentru ten, crema SPF vine imediat înaintea aplicării
machiajului. De exemplu, dimineaţa te demachiezi, foloseşti
loţiunea tonică, apoi Forever Epiblanc, pentru a uniformiza
coloraţia pielii şi abia după aceea aplici Aloe Sunscreen.

Pasul 2
Lasă-ţi tenul să respire. Este
important să eviţi umiditatea,
pentru că transpiraţia îţi usucă
pielea. Aşa că sari peste etapa
fondului de ten, dacă e posibil.
Dacă totuşi nu poţi renunţa la
el, limitează-i cantitatea şi
amestecă-l - pentru a-i schimba
textura - cu Aloe Nourishing
Serum.

Pasul 3
Adaugă numai o tuşă de pudră
peste baza machiajului. Apoi
aplică fardul de obraz la fel, cu
economie, ca să laşi culoarea
bronzului să atragă toată
atenţia. În zilele cu temperaturi
exagerate, cu cât mai natural,
cu atât mai bine.

Pasul 4
Ochii nu ar trebui încărcaţi cu
make-up, vara asta. Foloseşte
nuanţe neutre şi strălucitoare pe

toată suprafaţa pleoapei şi
accentuează, în schimb, genele.
Evită creionul contur, dacă se
poate. Dacă totuşi ţi se pare că
ai avea un machiaj incomplet
fără contur, foloseşte în loc de
creion un fard foarte închis şi
aplică-l cu pensula umedă numai
pe partea superioară a pleoapei. Acest gen de contur are cele
mai mici şanse să se topească sau să se întindă, chiar şi în
cele mai toride zile.

Pasul 5
Foloseşte un cleşte de întors genele înainte să aplici mascara
pentru a adăuga feminitate privirii tale. Apoi aplică două
straturi de Sonya Mascara Brown. Maroul este mult mai
potrivit unui machiaj uşor.

Pasul 6
Pentru buze, cel mai potrivit look de vară este cel nud-natural.
Uită de creionul contur de buze, care se poate întinde fără 
să-ţi dai seama. Nuanţele Sheer Peach Fuzz, Sheer Bliss şi
Pink Reflection sunt cele mai potrivite pentru un aspect
proaspăt. Dacă eşti adepta lip-gloss-ului, foloseşte Crystal
Clear şi Vanilla Pearl, dar nu-ţi mai încărca buzele şi cu ruj. 

Pasul 7
Mai ales vara, fondul de ten, fardul corector sau pudra se
strâng în liniile fine din jurul ochilor. Pentru a îndepărta acest
surplus foloseşte o cotonetă moale uscată şi rezistă tentaţiei de
a le reaplica.

CUM să-ţi menţii machiajul
proaspăt pe durata verii

Căldura înăbuşitoare şi umiditatea pot crea ravagii machiajului tău. Simţi că fondul de ten ţi se topeşte
pe faţă şi că nicio pudră n-ar putea face faţă broboadelor de sudoare care se formează de-a lungul liniei
părului? E clar, trebuie să-ţi adaptezi machiajul la temperaturile verii. Cum  poţi face asta? Cu ajutorul
câtorva trucuri care să te ajute să prinzi ora prânzului fără să simţi că faţa ţi se topeşte.

Aloe Sunscreen
Aloe Nourishing Serum
Sonya Blush 
Pensula Kabuki
Cotonete
Sonya Eyeshadow

Aloe Lips
Creion contur pentru buze
Sonya Lipstick şi Lip Gloss
Sonya Mascara 
Cleşte pentru gene
Sonya Cream to Powder Foundation

De ce ai nevoie?

Frumuseţe
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Locuieşti în Bucureşti sau judeţul Ilfov?
Te afectează și pe tine temperaturile din ce în ce mai mari? 
Ai nevoie de produsele Forever, dar nu-ţi faci curaj să ieși din casă când soarele dogorește și asfaltul de arde?

Nici nu trebuie să ieși! Bucură-te de răcoarea căminului și noi îţi trimitem produsele acasă. 

Dacă locuiești în București sau judeţul Ilfov, în lunile iulie și august poţi comanda produsele Forever prin Tel Verde (0800 802 563)
sau on-line, pe www.comenziforever.ro și noi ţi le expediem fără taxe poștale. Da, ai citit bine!

Efort minim, beneficii maxime!
Aşteptăm telefonul tău!

Atenţie
Totalul de plată pentru comenzile online livrate în Bucureşti şi judeţul Ilfov îl găsiţi la rubrica Promoţie!

Notă: Coletul va fi expediat numai după primirea confirmării de plată a comenzii.

SUPER OFERTA VERII

Taxă de livrare = 0!

IMPORTANT
Deoarece începând din 1 ianuarie codurile CAEN s-au schimbat, vă rugăm să vă modificaţi aceste coduri,
indiferent de forma juridică pe care o deţineţi (PFA, AF, microîntreprindere). Menţionăm că, dintre codurile
CAEN enumerate mai jos, codul „4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse” este obligatoriu
să se regăsească în  obiectul dumneavoastră de activitate.

COD CAEN VECHI ACTIVITATE COD CAEN NOU ACTIVITATE

5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor
cu caracter specific, n.c.a. 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu

caracter specific, n.c.a.

5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse

7487 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
chioșcurilor

7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri și management 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri și management

7413 Activităţi de studiere a pieţei și sondaj 7320 Activităţi de studiere a pieţei și de sondare a opiniei publice

Vă rugăm ca, la emiterea facturilor de bonus, să
scrieţi pe factură explicaţia „Bonus / Comision,
conform Convenţiei nr. ………”, să completaţi cu
atenţie toate rubricile facturii și să actualizaţi și datele
dumneavoastră de la rubrica Furnizor (CIF / CUI). 

-Cumpărător: Forever Living Products România SRL
-Nr.Ord.Reg.Com.: J40/12036/1998
-(CUI) CIF: RO11258030

-Sediul: B-dul Aviatorilor Nr.3, Sector 1
-Judetul: București
-Contul: RO16BRDE450SV01007574500
-Banca: BRD-SMC

NEWS
La 1 iulie s-a dat startul pentru calificarea la Raliul European 2009.
Profitaţi de vacanţă, faceţi-vă noi prieteni și prezentaţi-le oportunitatea
Forever. Porniţi alături de ei la drum spre Málaga.

Vă prezentăm în continuare două modificări de ultimă oră aduse de
Sediul Central din Statele Unite în regulile de calificare la Raliu:

Punctele credit provenite de la Noii Distribuitori înscriși înainte de
perioada de calificare la Raliul European și care nu au atins încă nivelul
de Asistent Supervizor NU intră în calculul celor 25, 50 și 80 p.c.
necesare pentru realizarea nivelului 1, 2 sau 3 de calificare la Raliul
European, dar contează în calculul punctelor credit active ale

distribuitorului care dorește să se califice. Așadar, cele 25, 50 și 80 p.c.
se vor calcula prin însumarea p.c. personale (comenzi făcute în nume
propriu) cu comenzile făcute de toţi distribuitorii înscriși în perioada de
calificare la Raliul European. 

Persoanele care doresc să se califice la Raliul European și semnează
Formularul de Înscriere între 1 iulie – 31 octombrie trebuie să
îndeplinească statutul de Activ (4 p.c.) chiar din luna în care s-au
înscris. De exemplu: Distribuitorul semnează Formularul de Înscriere pe
26 iulie, prin urmare trebuie să acumuleze cele 4 p.c. active chiar din
luna iulie. Poate face acest lucru cumpărând un TOF în nume personal
și acumulând ulterior încă 2 p.c. (în total 4 p.c.).

Mult succes tuturor!

Raliul European 2009 – noutăţi

Datele de la rubrica „Cumpărător” trebuie scrise astfel:
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Bucure[ti: • Bd. Aviatorilor 3, cod 011852; Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289 , Fax: 021 222 89 24
• {os Bucure[ti-Ploie[ti 24-28, bl. 13-1, cod 013694;  Tel: 021 233 3561, Fax: 021 233 3562  

Cluj: • Str. Bistri]ei nr. 16, cod 400430; Tel: 0264 - 418.765 , Fax: 0264 - 418.762  
Ia[i: • Stradela Silvestru nr. 1, cod 700012; Tel: 0232 - 219.920, Fax:0232 - 276.591  
Arad: • Str. Marcel Olinescu, bl. 301, sc. D, parter , cod 310295; Tel: 0257 - 368.212,  Fax: 0257 - 259.049  
Constan]a: • Str. C\l\ra[i nr. 11, cod 900590; Tel: 0241 - 520.242, Fax: 0241 - 520.243  
Bra[ov: • Str. Lung\ nr. 130, cod  500059; Tel/Fax: 0268 - 473.233
Chișinău: • Bd. Dacia nr. 24; Tel: 00373/22.92.81.82

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

Info

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

Luni 12 - 20  
Mar]i-Vineri 09 - 17

Programul și adresele centrelor de distribuţie Forever România & Republica Moldova
Din 2 iunie s-a deschis centrul
de distribuţie din CRAIOVA
str. Maria Tănase nr. 11

Program CEC Aviatorilor: Luni: 10:45 - 18.30 � Mar]i - Vineri 09:15 - 17:00

Produsele Forever se pot comanda [i:

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

BUCUREȘTI CLUJ-NAPOCA BRAȘOV

ARAD CRAIOVA CONSTANŢA

IAȘI

Tel-verde
0800 802 563
între orele 10:00 – 16:00,
cu excepţia zilelor de
sâmbătă, duminică.

On-line
www.comenziforever.ro

Verificaţi conţinutul coletului 
în prezenţa curierului.

Taxa de expediere/colet:
14 RON (TVA inclus)

Important Cum plătești produsele Forever?
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 și plata facturilor de bonus vă rugăm să
consultaţi pagina de știri din numărul din martie 2007 al Revistei Forever. 

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

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

Facturile care nu sunt corect completate cu noul cod fiscal nu pot fi plătite. Vă rugăm completaţi citeţ și
corect numele, prenumele, seria și numărul buletinului și CNP-ul pe foile de vărsământ CEC. 

Completaţi integral și corect, cu datele Dvs. de identificare (nume, prenume, serie buletin, cod numeric
personal), toate formularele înaintate către companie (formulare de înscriere, formulare de comandă, fișe
bancare, facturi). 

Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe www.foreverliving.com. Pentru detalii
despre primirea Bonusului pe internet, adresaţi-vă Managerului sau Sediului Central, pe adresa de e-mail
office@foreverliving.ro 

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) și Dr. Șerban 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.

1.  la orice unitate CEC ;
2.  la toate centrele de distribuţie Forever din ţară, prin  

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

la BRD), sau la orice sucursală BRD, în următoarele 
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

20RON
1set 

de 10  
postere

/ Forever te apără de vremea rea...

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

19 iulie -          Camelia & Daniel Dincuţă
23 august -          Ramona & Dorin Vingan

19 iulie -          Smaranda Sălcudean
23 august -          Maria Pop

19 iulie -          Alexandru & Elisaveta Pocaznoi
23 august -          Emilia & Petru Trușcă

19 iulie -          Tania & Constantin Popa
23 august -          Mircea & Dana Olariu

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

Sala de prezentare Forever 
Str. Lung\ nr. 130 Sala Forever, Stradela Silvestru nr. 1

19 iulie -          Szabo Eva
23 august -          Marinela Tuţuleasa

19 iulie -          Petre Vasin
23 august -          Szabo Eva

19 iulie -          Emanoil Mandreși 
23 august -          Marilena & Doru Culișir

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 broșurile
„Planificarea afacerii Forever” și „De la
Supervizor la Manager”. Toate `ntâlnirile se
desf\[oar\ `ntre orele 10:00 și14:00.

Sala de festivităţi - Liceul Elena Cuza Sala Prestige, Hotel Ibis Sala Filarmonica de stat

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever



Elena & Constantin Ababei Bacău Constanţa Mihalache
Marina & Cristian Arva Bacău Vasilica & Petre Neacşu
Virginia Boldea Craiova Nicolae & Mirela Diţă
Georgeta & Teodor Cotiga Braşov Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Vera & Gheorghe Crucianu Constanţa Cornelia Cojocaru
Liliana & Radu Enea Craiova Virginia Boldea
Luminiţa Furtună Bucureşti Aurora Petrescu
Mariana Hilochie Teliu, BV Elena Sabău
Aurora Petrescu Bucureşti Ane Mari Roşu
Marius & Mihaela Raicu Braşov Georgeta & Teodor Cotiga
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SOARING MANAGERI SPONSORI

MANAGERI SPONSORI

Petru & Emilia Truşcă Craiova Marinela Tuţuleasa

ASISTENT MANAGERI

Alla Bogdan Craiova Petru & Emilia Truşcă
Elena Bulacu Craiova Alla Bogdan
Cornelia Cojocaru Constanţa Titiana Babău
Ion Melnic Braşov Carmen Muscalu
Lidia & Vasile Părăuan Timişoara Ciprian Sandu
Ane Mari Roşu Bucureşti Ana Popescu
Ciprian Sandu Timişoara Luminiţa Mezei
Marilena Tiugan Craiova Daniela Nicolescu

SPONSORI

SUPERVIZORI
Amet Urghenci Constanţa Titiana Babău
Cătălin Anton Bucureşti Virgil Anton
Balázs Melinda Cristuru-Secuiesc Kárpáti Zoltánné & Zoltán
Hortensia Bărbieru Braşov Valeria Prescurea
Gabriela & Beniamin Bartiş Ghimbav Hortensia Bărbieru
Georgeta Blaj Zărneşti Elena Sabău
Mihai Breahnă Buhuşi, BC Valerica & Gheorghe Ţâmpu
Flavius Buda & Natalia Dedan Timişoara Lidia & Vasile Părăuan
Camelia Catoiu Baia-Mare Elisabeta Delurinţu
Greta & Dumitru Catrina Constanţa Doina & Dănuţ Hanganu
Petre & Elena Ciolan Dealu, GR Vasilica & Ioan Nica
Ghiorghe & Maria Constantin Bucureşti Petre & Elena Ciolan
Dan Crăciun Bucureşti Stana & Laurenţiu Dincă
Dana Crucianu Constanţa Vera & Gheorghe Crucianu
Elena Dascălu Tudora, BT Petru & Veronica Moraru
Elisabeta Delurinţu Satu-Mare Letiţia & Vasile Mărcuş
Daniela Dragotă Craiova Maria & Mircea Bagdasar
Monica Ene Bucureşti Constantin Marica
Alexandru Enea Craiova Liliana & Radu Enea
Farkas Ladislau & Mirela Timişoara             Flavius Buda & Natalia Dedan
Maria Grosu Suceava Alina Pavel
Avram & Reghina Hădărau Maieru, BN Domniţa & Onisim Bontaş

SPONSORI



TOP 10 în funcţie de pc 
non-manageriale realizate 
în luna iunie
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SUPERVIZORI

Ştefan Hagi Stan Piatra Neamţ Tatiana & Puiu Breahnă
Adriana Hanganu Piteşti Tóth Iuliana
Maricica Jinga Zărneşti Emanuela Marian
Lăcrămioara Lungu Suceava Alina Onceriu
Anişoara Măciucă Bucureşti Luminiţa Furtună
Anica Marcu Dr. Tr. Severin Marilena Tiugan
Ilie & Georgeta Mareş Bacău Elena & Constantin Ababei
Emanuela Marian Zărneşti             Daniela & Laurenţiu Cristescu
Constantin Marica Bucureşti Carina & Sebastian Iacătă
Ana Morariu Mediaş Ioan Ritea
Alexandru Németi Satu Nou, BH Gavril & Ileana Boldog
Elena Nistor Carani, TM Lavinia Carciuc
Alina Onceriu Suceava Maria Grosu
Anton Palcu Braşov Voloncs Antoaneta
Dana & Andrei Pascu Dej Smaranda Sălcudean
Alina Pavel Suceava Costel Creţu
Ana Piparcă Jimbolia Kovács Cristina & Valer
Rodica & Gheorghe Pop Zalău Rodica & Daniel Negruşeri
Mirela Ranf Sibiu Mariana Hilochie
Ioan Ritea Mediaş Claudiu & Corina Noaghiu
Eugenia & Mihai Ruja Alba-Iulia Avram & Reghina Hădărău
Ioan Săraru Drăgăşani Filofteia Săraru
Gabriel Sava Bucureşti Ane Mari Roşu
Corina Simionaş Sînmartin, BH Gheorghe & Adelina Filip
Camelia & Alexandru Soos Halchiu, BV Mariana Hilochie
Maria & Costel Stoian Tunari, IF Marilena Tiugan
Szabó Olga & András Oradea Krasznai Tünde & Sándor
Szakács Edith & Mihály Braşov Tóth János & Judit
Maria & Vasile Trişcă Moldova Nouă Lidia & Vasile Părăuan
Lidia & Petru Trofin Pecica, AR           Maricica & Constantin Agafiţei
Pavel & Tăbiţa Tuş Parta, TM Lidia & Vasile Părăuan
Mirela & Mihai Vasiliu Constanţa Greta & Dumitru Catrina
Cristina Bostănică Chişinău Elena Bostănică

SPONSORI

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan 
2. Alina & Daniel Blendea
3. Titiana Babău
4. Petru & Emilia Truşcă
5. Ciprian Sandu

6. Carmen & Gabriel Larion
7. Ion Melnic
8. Alla Bogdan
9. Mariana & Daniel Demeter
10. Stana & Laurenţiu Dincă

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna iunie (locul din luna precedentă)
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Petru & Emilia Truşcă (4)
3. Camelia & Daniel Dincuţă (2)
4. Maria Pop (3)
5. Daniel & Maria Parascan (6)

6. Vajda Katalin (7)
7. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (9)
8. Ramona & Dorin Vingan (8)
9. Szabó Éva (5)
10. Mircea &  Dana Olariu (10)

11. Doina & Dănuţ Hanganu (12)
12. Marilena & Teodor Culişir (11)
13. Marcela & Ion Şerban (15)
14. Marinela Tuţuleasa (13)
15. Smaranda Sălcudean (16)

16. Cristiana & Eugen Dincuţă (14)
17. Kele Mónika (18)
18. Elena & Virgil Angelescu (nou)
19. Alina & Daniel Blendea (nou)
20. Carina & Sebastian Iacătă (nou)

TOP 10 în funcţie de pc ale
noilor distribuitori realizate 
în luna iunie
1. Elena Bulacu
2. Ciprian Sandu
3. Marilena Tiugan
4. Vasilica Ciocioi
5. Doina & Neculai Iordache

6. Vasile Radu
7. Giorgian Lupu
8. Maria & Adrian Arghir
9. Alexandru Enea
10. Dana & Andrei Pascu

STIMULENTUL I

Ana Amza
Aszalos Ibolya & Csaba
Leonora & Florea Baciu
Maria & Mircea Bagdasar
Bandi Attila & Izabella
Elena Bădrăgan
Domniţa & Onisim Bontaş
Daniel Cifor
Ileana & Eugen Cirlea
Vasilica & Dumitru Crăciun
Livia Cusiac
Cristiana & Eugen Dincuţă
Elena & Ioan Dinuţă
Mircea & Raluca Fage
Cristina Luminiţa Florea

Corina & Dorin Frandeş
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Mariana & Liviu Haită
Doina & Dănuţ Hanganu 
Carina & Sebastian Iacătă
Cristina & Ilie Iscrulescu
Mariana Iuga
Kele Mónika 
Horaţio Kogler
Carmen & Gabriel Larion
Petru Arghir Mustea
Aurelia & Aurică Năstase
Papp Miklós 
Eugen & Maria Plugaru
Adelia Pop
Dragoş Postelnicu

Smaranda Sălcudean 
Szabó József & Marika
Niculina Ştefana
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Tatiana & Vasile Tofan
Iuliana & Liviu Toma 
Petru & Gheorghiţa Vasin
Maria Doina & Mircea Zecheru

STIMULENTUL II

Iulia Beldiman 
Gizella & Marius Botiş 
Marilena & Teodor Culişir
Emanoil & Georgeta Mandreşi
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
Mircea & Dana Olariu

Camelia & Vasile Oprea
Daniel & Maria Parascan
Szabó Éva
Marcela & Ion Şerban 
Marinela Tuţuleasa
Ramona & Dorin Vingan

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurel & Veronica Meşter 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop 
Constantin & Tania Popa
Petru & Emilia Truşcă
Vajda Katalin 




