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Sărbători fericite tuturor! Se apropie vacanţa, o perioadă
minunată din an, în care suntem cu toţii mai sensibili, mai
iubitori, mai darnici.

Deşi fiecare cultură are propriile ei tradiţii pentru sărbătorile
de iarnă, există un lucru care ne uneşte, şi anume faptul că în
această perioadă suntem însufleţiţi de spiritul generozităţii.

Mulţi dintre voi aţi citit sau aţi auzit, probabil, despre romanul
lui Charles Dickens, „Colindă de Crăciun”. Dacă vă mai
amintiţi, Ebenezer Scrooge, personajul principal, era un om
de afaceri bogat căruia nu-i păsa decât de el însuşi şi de
succesul personal. În seara de Ajun, el a respins doi bărbaţi
care colectau donaţii pentru săraci, a refuzat invitaţia de a
lua cina cu nepotul său şi, măcinat de invidie, i-a dat liber în
ziua de Crăciun angajatului său, Bob Cratchit, pentru ca
acesta să poată fi alături de soţia sa şi fiul lor invalid. Din
cauza acestei atitudini, Scrooge şi-a câştigat rapid, în tot
oraşul, renumele de om singuratic şi zgârcit. În noaptea de
Ajun, Scrooge este vizitat pe rând de Spiritul Crăciunului

Trecut, Spiritul Crăciunului Prezent şi
Spiritul Crăciunului Viitor.

Acestea îi arată cât de
nefericită este viaţa când

nu-ţi pasă de nimeni
altcineva în afară
de tine, iar bătrâ-
nul este atât de
impresionat, încât

ceva în el se
schimbă.

Îşi dă seama că adevărata fericire vine atunci când îi pui pe
ceilalţi mai presus de tine. Această schimbare îi aduce o
reputaţie de om bun, generos, întruchiparea spiritului caritabil
al sărbătorilor.

Ca distribuitori, noi avem puterea de a aduce fericirea în
sufletul celor de lângă noi. Am văzut în repetate rânduri cum
oportunitatea Forever şi produsele noastre minunate au
schimbat în bine multe vieţi. Împărtăşiţi şi celorlalţi această
şansă, astfel încât să le aduceţi speranţă în inimi, sănătate,
prosperitate şi ocazia de a face, la rândul lor, la fel.

Secretul unei afaceri Forever de succes este să puneţi nevoile
şi dorinţele celorlalţi înaintea celor personale, pentru că, pe
măsură ce lucraţi cu cei din echipele voastre şi-i ajutaţi să-şi
îndeplinească ţelurile, faceţi, în acelaşi timp, ca Sărbătorile
să fie cu adevărat speciale pentru cei din jur. Şi nu uitaţi că
oportunitatea noastră este de a dărui Forever!

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

Mesajul Fondatorului Companiei

Sărbătorile înseamnă
dragoste şi dăruire



Este sfârşitul lui decembrie, luna cea mai lungă, dar şi cea mai
scurtă din an. Mulţi se bucură de vacanţa pe care o încep
înainte de Crăciun şi o prelungesc adeseori dincolo de prima
săptămâna a lui ianuarie. Sigur, este o perioadă în care trăim
sub o vrajă specială, sufletele se deschid mai uşor. Familia,
prietenii ne sunt alături şi savurăm împreună dragostea,
succesele, prosperitatea. În acelaşi timp decembrie este o
lună în care merită să păstrăm ritmul susţinut.

Depinde doar de noi dacă alegem să prelungim cu orice preţ
bucuria sărbătorilor sau acordăm şi vechilor proiecte pentru
2008 timpul de care au încă nevoie. Este un moment de
răscruce - deoarece vedem cât am reuşit din ceea ce ne-am
propus pentru anul acesta. Acum este momentul să ne
aducem aminte că pe marii campioni îi deosebeşte de învinşi
tocmai sprintul final, energia intactă a voinţei, dorinţa de a
câştiga în întrecerea cu ei înşişi. Acum putem face un efort
mai mult, putem să ne asumăm o victorie completă. Ceea ce
înseamnă că nu există timp pentru a lăsa aceste zile preţioase
la voia întâmplării sau a... petrecerilor fără sfârşit.

Liderii de excepţie ştiu că încheie cu bine un an atunci când
bifează proiectele pe care şi le-au stabilit şi au alcătuit deja
o listă cu ţeluri precise pentru următoarele douăsprezece luni.
Afacerea Forever este o academie a marilor lideri, aici nu
există pauze. Pentru că într-o carieră exemplară, într-o
ascensiune fără limite a succesului încetinirea ritmului duce la
sincope şi chiar la scurtcircuit. Ca să meargă ca pe roate,
afacerea noastră chiar trebuie să meargă, iar noi să fim
mereu în mişcare.

Vrem să păşim cu dreptul în ianuarie. De aceea suntem
hotărâţi să obţinem o rată a vânzărilor mai mare decât în
decembrie. Ne pregătim, şi nu de ieri, de azi, pentru unul
dintre cele mai importante evenimente din 2009 - aniversarea
unui deceniu Forever România. O să rememorăm trecutul şi o
să aplaudăm prezentul. Dar această sărbătoare este mai mult
decât un prilej de petrecere şi felicitări reciproce. Este o
dovadă că se poate enorm atunci când ne propunem enorm.
Este o certitudine că a avea succes înseamnă a avea mereu
reuşite mai semnificative. Este o încurajare să creştem
continuu – să ne instruim, să ne şlefuim calităţile şi, desigur, şi
felul cum ne prezentăm în faţa celorlalţi. Este o întâlnire care
ne face inimile să bată mai tare şi ne provoacă să găsim
soluţii pentru ca pulsul afacerii să crească. Pentru că meritaţi
cu toţii, merită întreaga ţară.

Vă felicităm pentru 2008 şi vă dorim un succes senzaţional şi
în 2009!

Sărbători fericite şi La Mulţi Ani!

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

O academie a
succesului fără pauze



Nu te încântă această opţiune? Îţi dăm o veste bună. În prag de
sărbători, Forever îţi oferă acum o alternativă pe care n-ai cum s-o refuzi.
Relaxation Bath Salts, Relaxation Shower Gel şi Relaxation
Massage Lotion sau Aroma Spa Collection sau „plăcerea unui
adevărat ritual al relaxării”. Trei produse noi, inspirate de bucuria
unei experienţe unice a îmbăierii, reunite într-un set care-ţi va dărui
binemeritata relaxare după o zi lungă şi obositoare sau prospeţimea de
care ai nevoie pentru a faţă unei zile lungi şi obositoare.

Prin noile produse din gama Aroma Spa Collection, Forever îţi
propune o soluţie simplă şi la îndemână: o experienţă completă a
simţurilor, la capătul căreia nu numai că vei avea o piele sănătoasă,
frumoasă şi catifelată, dar te vei simţi pe deplin relaxat.

Lasă-ţi grijile deoparte şi vino alături de noi în universul relaxării
absolute!

Ce poate fi mai indicat pentru a te elibera de stres decât o baie caldă?
O baie caldă în care ai adăugat două linguri de Relaxation Bath
Salts. Combinând sărurile de la Marea Moartă şi uleiul de lavandă,
două ingrediente renumite pentru proprietăţile lor terapeutice, Forever
Living a creat un produs unic, ce acţionează asupra fiecărui centimetru
de piele. Senzaţia de relaxare nu este, însă, nici pe departe singurul
beneficiu al utilizării acestui produs. Iată în ce constă valoarea lui de
excepţie.

De ce săruri de la Marea Moartă? Pentru că, spre deosebire
de sărurile din apa oceanelor, compuse în proporţie de 97% din
clorură de sodiu, cele din Marea Moartă conţin doar 12-18% clorură
de sodiu, dar sunt bogate în multe alte săruri (de magneziu, calciu,
brom, potasiu), unele dintre acestea nefiind identificate în nicio altă
apă sărată. Potasiul şi magneziul au un efect calmant şi
antialergic asupra pielii, bromurile contribuie la relaxarea
sistemului nervos, zincul are proprietăţi antiinflamatorii, calciul
întăreşte membranele celulare. Despre revitalizarea sănătăţii,
frumuseţii şi tinereţii cu ajutorul sărurilor de la Marea Moartă se
povestesc o mulţime de legende. De-a lungul secolelor, milioane de
oameni s-au străduit să ajungă la ţărmul mării pentru a experimenta
puterea tămăduitoare a naturii. Cercetările de specialitate au
demonstrat că mineralele din compoziţia sărurilor:

� stimulează circulaţia sangvină;
� tonifiază pielea;
� accelerează metabolismul celular;
� ameliorează disconfortul reumatic;
� relaxează musculatura.

Adăugate în apa de baie, sărurile ajută la detoxifiere şi reduc
retenţia de fluide în ţesuturi, fiind ideale pentru revigorarea
organismului după efort susţinut.

Experimentează plăcerea relaxării totale cu noile produse din

A r o m a S p a
Ora 7:00 dimineaţa. Binecunoscutul sunet neprietenos al ceasului deşteptător te trezeşte la realitate, semn că te

aşteaptă o nouă zi plină de provocări. Agenda e pregătită? Telefonul mobil încărcat? Cărţile de vizită şi cheile de
la maşină la îndemână? Înseamnă că eşti gata să ieşi din casă pentru a înfrunta o nouă zi de muncă. Totul e să

rezişti în traficul infernal şi să nu-ţi pierzi calmul. Altfel, rişti să compromiţi orice şansă de reuşită. Din maşină la întâlnire,
apoi din nou în maşină. Încă o rundă de slalom pe străzi aglomerate până la refuz, printre zeci sau sute de şoferi cu nervii
întinşi la maxim. Apoi din nou la întâlnire. Între timp, telefonul se pare că ţi-a pus gând rău şi sună aproape în continuu.
Cu gândul la succesul afacerii tale, încerci să-ţi păstrezi calmul şi reuşeşti să rezişti eroic. Uneori te întrebi şi tu de unde
atâta răbdare, când nici măcar perspectiva unei seri liniştite nu te mai face să zâmbeşti. Îţi doreşti doar să te aşezi în pat,
să stingi lumina şi să te cufunzi într-un somn adânc şi fără vise.

C O L L E C T I O N
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nivelul oceanelor, este un fenomen geologic unic şi conţine de 10

ori mai multă sare şi minerale decât Marea Mediterană?

Regina Cleopatra a obţinut exclusivitatea producerii cosmeticelor

pe baza sărurilor de la Marea Moartă, după ce Marc Antoniu a

cucerit zona de dragul ei? Cleopatra a dispus construirea unor

fabrici de produse cosmetice pe bază de săruri extrase din apele

Mării Moarte, fabrici ale căror ruine sunt vizibile şi astăzi.

Marea Moartă, situată în

cel mai „jos” loc de pe

Glob, la 400 de metri sub



� cod 286
� pc/buc – 0,110
� preţ depozit – 14,30 euro + TVA
� preţ consumator – 23,16 euro (TVA inclus)

Ritualul îmbăierii continuă cu Relaxation Shower Gel. Puterea
hidratantă şi calmantă a plantei Aloe vera, combinată cu uleiuri
esenţiale şi extracte de fructe, exfoliază pielea, lăsând-o proaspătă şi
întinerită. Am îmbogăţit şi gelul de duş cu extraordinarele proprietăţi
relaxante ale lavandei, cu citrice şi castravete, pentru ca tu să te simţi
în plină formă.

� cod 287
� pc/buc – 0,091
� preţ depozit – 11,83 euro + TVA
� preţ consumator – 19,16 euro (TVA inclus)

Cum poţi întregi senzaţia de relaxare conferită de sărurile de baie şi
gelul de duş? Răspunsul este Relaxation Massage Lotion. În
gelul stabilizat de Aloe vera, renumit pentru proprietăţile sale
hidratante, am adăugat lavandă şi ceai alb care, împreună, conferă
loţiunii un parfum revigorant şi te ajută să te relaxezi.

� cod 288
� pc/buc – 0,103
� preţ depozit – 13,39 euro + TVA
� preţ consumator – 21,68 euro (TVA inclus)

Lavanda:
� are efect calmant asupra sistemului nervos;
� ajută la ameliorarea simptomelor provocate de migrene;
� induce un somn liniştitor;
� adăugată în compoziţia loţiunilor de masaj, contribuie la amelio-
rarea durerilor reumatice.

Ceaiul alb:
� conţine o cantitate însemnată de polifenoli, compuşi antioxidanţi ce
combat eficient efectele nocive ale radicalilor liberi asupra pielii;
� este un ingredient important al cremelor şi loţiunilor de remodelare
corporală, datorită conţinutului bogat de cafeină.

Aplică loţiunea pe piele, prin mişcări uşoare, şi te vei simţi complet
eliberat de stres.

� cod 285
� pc/buc – 0,303
� preţ depozit – 39,39 euro + TVA
� preţ consumator – 63,80 euro (TVA inclus)
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Relaxation Shower Gel

Relaxation Massage Lotion

Aroma Spa Collection

Produse noi

Nimic nu îţi purifică mai bine corpul şi mintea decât noile produse Relaxation Bath Salts, Relaxation
Shower Gel şi Relaxation Massage Lotion de la Forever Living Products. Curăţare, revitalizare,

hidratare, relaxare! Transformă ritualul zilnic al îmbăierii într-o adevărată experienţă spa.

Relaxation Bath Salts

FFăă--ţţii uunn ccaaddoouu ssppeecciiaall llaa aacceesstt ssffâârrşşiitt ddee aann şşii ooffeerrăă--llee
şşii cceelloorr ddrraaggii îînn ddaarr aacceessttee pprroodduussee mmiinnuunnaattee!! 

ÎÎţţii ggaarraannttăămm ccăă vveeii cciittii bbuuccuurriiaa îînn pprriivviirreeaa lloorr!!
ACUM ŞI ÎN ROMÂNIA

ACUM ŞI ÎN ROMÂNIA

ACUM ŞI ÎN ROMÂNIA

ÎN CURÂND ŞI ÎN ROMÂNIA

În Roma antică, lavanda era la felde preţuită ca trandafirul? Parfumulsău proaspăt îi determina pearistocraţii vremii să cumpere cu100 de dinari, sumă considerabilăpentru acea vreme, mai puţin dejumătate de kilogram de flori delevănţică, pentru a înmiresma apoisălile marilor banchete.

Denumirea de „lavandă” provinedin limba latină, de la verbul„lavare” (a spăla), şi se datoreazăfaptului că planta, graţie parfumuluisău plăcut şi discret, era frecventutilizată la spălarea hainelor saulenjeriei, dezinfectarea locuinţelor, abăilor publice şi chiar a rănilor?
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Hidratează-ţi pielea însetată cu NOUL

Avocado Face & Body Soap

Realizat din ulei de avocado 100% pur, acest săpun cu
aromă plăcută de citrice vă răsfaţă pielea, proprietăţile
intens revigorante ale fructului de avocado asigurându-i în

egală măsură curăţirea şi hidratarea. Săpunul Avocado Face &
Body este potrivit oricărui tip de piele. Curăţă în mod delicat tenul
gras, fără a-l irita, menţinându-i  aspectul sănătos. Calmează
rapid pielea uscată, sensibilă, şi pătrunde în profunzimea tenului
pentru a-i asigura hrănirea şi hidratarea. Proprietăţile naturale
ale fructului de avocado îl recomandă drept „hrana perfectă”
pentru piele.

Cercetări de specialitate demonstrează că uleiul de
avocado: 

� este o sursă naturală de vitamine: A, B, C şi E, esenţiale
pentru menţinerea sănătăţii pielii;
� conţine potasiu, care facilitează transportul acestor
vitamine în straturile profunde ale pielii, pentru curăţire şi
hidratare complete;
� este bogat în acizi graşi mononesaturaţi, care
contribuie la catifelarea şi revitalizarea pielii aspre,
uscate sau îmbătrânite;
� are proprietăţi intens antioxidante, care combat eficient
efectele nocive ale radicalilor liberi, stimulează sinteza

colagenului, păstrează elasticitatea şi refac aspectul pielii
cu probleme;
� conţine minerale precum fosfor, fier, zinc, potasiu,
cupru, magneziu;
� conţine toţi aminoacizii esenţiali; 
� hrăneşte ţesutul conjunctiv şi contribuie la cicatrizarea
rănilor;
� este bogat în fitosteroli, compuşi responsabili de efectul
intens hidratant asupra pielii;
� stimulează producţia de colagen, ce scade o dată cu
înaintarea în vârstă;
� este foarte rapid absorbit în straturile profunde ale
pielii, motiv pentru care contribuie în mod semnificativ la
ameliorarea arsurilor solare, accelerând procesul de
refacere a ţesutului şi redând elasticitatea pielii.

Datorită efectelor sale de curăţire şi hidratare, Avocado Face &
Body Soap continuă să acţioneze mult timp după ce baia s-a
încheiat.

Forever Living a conceput toate produsele sale de îngrijire a pielii
respectând principiul conform căruia frumuseţea începe cu o
piele curată, sănătoasă, iar secretul pentru o piele curată,
sănătoasă se află în natură. Hidrataţi-vă tenul însetat cu uleiul pur
de avocado din noul Avocado Face & Body Soap de la
Forever Living Products.

� cod 284
� pc/buc – 0,027
� preţ depozit – 3,51 euro + TVA
� preţ consumator – 5,68 euro (TVA inclus)

De peste 30 de ani neîntrerupt, una dintre preocupările cele mai importante ale Forever Living Products
este găsirea surselor naturale pentru o piele fină, catifelată, frumoasă. De curând, o nouă descoperire în
domeniu a condus la crearea unui produs de excepţie: Avocado Face & Body Soap.

� Este originar din Mexic, unde este folosit pentruproducerea de ulei?
� Este supranumit „untul vegetal”?
� Conţine de două ori mai mult potasiu decâtbananele?

Avocado Face & Body Soap
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De sărbători

Şi primeşti în darobiecte personalizateForever, ornamente debrad şi felicitări princare să le transmiţicelor dragi gânduriletale în prag de sărbători.

Oferi

produse

pentru

sănătate şi

frumuseţe

AGENDE şi CALENDARE 2009
Dacă nu ţi le-ai cumpărat încă, grăbeşte-te! 

Stocurile se micşorează pe zi ce trece!

Mai sunt doar două săptămâni până la sfârșitul anului!
În toate centrele de distribuţie te așteaptă 

PROMOŢIILE LUNII DECEMBRIE!

Cadouri FOREVER
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A fi membru President’s
Club te onorează şi te
motivează să-ţi însuşeşti
viziunea lui Rex, să o pui
în practică,  să-i rămâi
fidel, să fii un partener
pe care să  poată conta,
să supervizezi bunul
mers al afacerii şi să-l
reprezinţi prin exemplul
personal în faţa
colaboratorilor, să ai
grijă de ei aşa cum el
ar face-o, pentru că voi
toţi, dragi parteneri

Forever, însemnaţi enorm
pentru preşedintele companiei. La fiecare

întâlnire pe care am avut-o cu ei, Rex şi Gregg Maughan au ţinut
să vă transmită, şi prin noi, dragostea şi aprecierea lor, să vă
asigure că aveţi oricând în ei un sprijin. Rex este un exemplu de
dăruire şi se gândeşte permanent la îmbunătăţirea ofertei Forever
în folosul consumatorilor şi colaboratorilor companiei. Această
preocupare ar trebui să o avem cu toţii în viaţa şi munca noastră.
Începând schimbarea cu noi înşine putem genera, din aproape în
aproape, schimbarea întregii lumi. Apreciem toţi partenerii
Forever care, în cei zece ani de activitate, au fost membri
President’s Club şi au contribuit, în mod corect şi responsabil, la
succesul şi imaginea companiei, schimbând în bine viaţa celor
din jurul lor. Suntem cu toţii o mare echipă care trebuie să ducă
mai departe visul lui Rex, să dăruiască sănătate, frumuseţe
şi prosperitate în fiecare zi. Mai ales acum, când urarea
„Sărbători Fericite” este pe buzele tuturor, trebuie să facem în aşa
fel încât ea să devină realitate şi bucuria să fie deplină! Vă
asigurăm încă o dată de  recunoştinţa şi aprecierea  noastră. Pe
voi vă reprezentăm în acest President’s Club şi vă rămânem
alături, nu ezitaţi să luaţi legătura cu noi ori de câte ori aveţi
nevoie. Vă iubim, vă mulţumim că faceţi parte din viaţa noastră
şi vă urăm tuturor CRĂCIUN FERICIT şi un AN NOU plin de
binecuvântări!

Vera & Aurel Meşter, Diamant-Safir Manageri

În ce constă calitatea de
membru President’s Club? Care
ne sunt obiectivele? Ne-am atins
scopurile în anul care tocmai se
încheie? A fi membru President’s
Club este o onoare şi nu o
mândrie, o responsabilitate şi 
nu o recunoaştere. Înseamnă să
reprezinţi interesele tuturor
distribuitorilor FLP România şi să te
preocupe imaginea FLP România,
iar gândirea ta, de lider, focalizată
pe echipa şi afacerea ta, să se
extindă spre bunul mers al
companiei. Anul care a trecut a reuşit
să aducă unitate între echipele din toată ţara. Iniţiative
excepţionale ale conducerii firmei şi ale membrilor President’s
Club au permis trecerea la un alt nivel de profesionalism în
promovarea produselor, a afacerii şi a imaginii companiei. Am
avut rezultate excepţionale în privinţa vânzărilor şi a numărului
mare de distribuitori calificaţi la nivele superioare în Planul de
Marketing, ceea ce a avut drept consecinţă obţinerea unor poziţii
foarte bune în clasamentul mondial şi european. Dar presupun că
anul care a trecut a fost excepţional şi pentru tine, membru FLP
România, pentru copilul tău, care acum este mai sănătos, pentru
părinţii tăi, cărora poţi să le asiguri o bătrâneţe demnă, lipsită de
griji, pentru prietenii  tăi, care acum sunt atât de importanţi în
viaţa ta şi pe care, fără Forever, nu i-ai fi cunoscut niciodată.
Pentru disponibilitatea de a-ţi învinge egoismul şi a dărui, a fi
generos, indiferent de posibilităţi, pentru că generozitatea este un
dar de la Dumnezeu, o atitudine a inimii, care nu este
determinată de posibilităţile financiare. Vă doresc tuturor să
încheiaţi cu bucurie acest an, cu sentimentul că aţi făcut ceea ce
a trebuit şi cât se poate de bine, să începeţi anul 2009 cu
încredere şi speranţă. Suntem în cel mai bun loc, la cel mai bun
moment, cu cea mai corectă motivaţie, împlinind cele mai nobile
idealuri. 

Maria Pop, Soaring Manager

Cu mai puţin de două săptămâni înainte de sfârşitul unui an cu reuşite remarcabile pentru întreaga
echipă Forever România, membrii President’s Club 2008 ne-au împărtăşit ce a însemnat pentru ei
această experienţă. Le mulţumim pentru întreaga lor activitate din acest an şi aşteptăm cu nerăbdare să
aflăm noua componenţă a President’s Club 2009.
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Mai avem doar câteva zile din acest an! Pentru toată lumea
urmează o perioadă mai specială, plină de emoţii, pentru că
decembrie este o lună de sărbătoare, dar şi de retrospectivă a
anului care se încheie. Pentru noi, 2008 a fost un an în care am
învăţat foarte multe de la lideri de succes din întreaga lume, un
an în care am realizat ceea ce ne-am propus, dar şi un an cu
experienţe noi. Avem o echipă de care suntem foarte mândri. Îi
felicităm pe toţi partenerii noştri, indiferent de nivelul la care se
află în Planul de Marketing şi indiferent în a câta generaţie, şi le
mulţumim totodată pentru colaborarea deosebită pe care am
avut-o şi în acest an. Le dorim să se bucure şi să beneficieze din
plin de ceea ce am realizat plecând de la deviza împreună în
anul excelenţei, prin unitate, integritate şi etică. Forever este o
şcoală care te stimulează să dai tot ce ai mai bun în tine, este o
afacere pentru oameni şi oamenii sunt cea mai valoroasă
resursă, iar succesul în Forever se bazează pe dorinţa şi
abilitatea de a-i ajuta pe ceilalţi să înţeleagă beneficiile
produselor noastre şi ale Planului de Marketing.

Statutul de membru President’s Club este o mare onoare. Să te afli
între primii 10 distribuitori din România este o recunoaştere a
muncii depuse, însă implică, în acelaşi timp, obligaţii şi
responsabilitate faţă de companie, faţă de echipa ta şi faţă de
echipa României, implică să fii un exemplu de loialitate,
stabilitate şi corectitudine care să ofere sprijin şi protecţie
echipelor. Cu toţii vom avea de câştigat din respectul pe care îl
arătăm unii faţă de ceilalţi, deoarece lucrăm în echipe, cu
echipe, alături de linii paralele, având la bază Politicile
Companiei. Numai aşa vom avea o afacere de succes, iar dacă
înţelegem şi faptul că, numai urmând anumite reguli, întreaga
echipă va înainta mult mai repede, atunci Forever va reprezenta
cu adevărat un nou stil de viaţă pentru cât mai mulţi oameni!
Vrem să mulţumim directorilor noştri generali, Dóra şi Gábor,
pentru eforturile pe care le depun şi pentru devotamentul lor faţă
de companie şi faţă de fiecare distribuitor în parte, să mulţumim
tuturor angajaţilor Forever din sediul central şi de la toate centrele
de distribuţie din ţară, care muncesc zilnic să vină în
întâmpinarea succesului nostru, iar apoi, pentru că este luna în
care mai mult decât oricând trebuie să fim recunoscători, le
mulţumim tuturor celor care s-au alăturat şi se alătură zi de zi
companiei noastre, pentru că au înţeles că Forever nu este doar
o afacere, ci şi un loc de întâlnire a valorilor umane, cărora le
pasă de suferinţele, dorinţele, bucuriile şi tristeţile celor de lângă
ei.

Felicitări tuturor celor care s-au calificat la Raliul
European din 2009, de la Málaga şi tuturor celor care
au realizat sau sunt pe ultima sută de metri în
calificarea la Profit Sharing. România va fi
reprezentată de o echipă puternică, entuziastă,
dornică de a arăta tuturor că lucrul cu adevărat important nu este
unde ne aflăm, ci încotro ne îndreptăm!

Sărbători fericite alături de familiile voastre şi de cei dragi şi un
an nou cu multă sănătate, înţelepciune şi bunătate!

Cu mult drag pentru voi toţi,

Maria şi Daniel Parascan, Senior Manageri

Au mai rămas doar câteva zile din acest an şi, uitându-ne în
urmă, suntem plini de recunoştinţă realizând câte motive avem
pentru a sărbători! În ciuda crizei care ameninţă piaţa financiară
din întreaga lume, Forever continuă să crească şi să ne ofere o
mulţime de oportunităţi pentru a ne dezvolta afacerea. România
este pe locul 8 în topul mondial şi pe locul 5 în cel european,
datorită vouă, tuturor colaboratorilor Forever care aţi ales să
experimentaţi în fiecare zi un nou stil de viaţă, aţi descoperit
scopul pentru care aţi fost creaţi şi doriţi să dăruiţi şi celorlalţi
această imensă oportunitate!

Am dorit ca anul 2008 să fie un an al excelenţei şi ne-am
concentrat să folosim tot mai înţelept abilităţile şi potenţialul cu
care am fost binecuvântaţi pentru a dezvolta relaţii cât mai
frumoase cu prietenii şi toţi colaboratorii noştri din Forever. 
Ne-am propus să dăruim mai mult, în loc să aşteptam să primim,
pentru că oamenii din jurul nostru au atâta nevoie să fie ascultaţi,
înţeleşi, acceptaţi şi iubiţi aşa cum sunt. Făcând acest lucru în
fiecare zi ne-am îmbogăţit enorm şi nu putem să mulţumim
suficient întregii noastre echipe, care ne-a depăşit aşteptările şi în
acest an! Felicitări din suflet tuturor celor care în acest an au reuşit

să se califice la Raliul European, tuturor campionilor care au urcat
în Planul de Marketing şi au demonstrat că pot să-şi învingă
limitele şi tuturor celor care sunt la început, dar au înţeles că
Forever este şansa lor de a-şi schimba din temelii viaţa. Cu toţii,
având o motivaţie puternică, o viziune măreaţă şi o strategie
clară, vom reuşi să urcăm împreună  pe noi culmi, bucurându-ne de
toate cadourile pregătite pentru noi.

Camelia & Daniel Dincuţă, Safir Manageri

Mereu în top
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Gazdă: Aszalos Csaba
Senior Manager

La ora unsprezece Sala Mare a Palatului găzduia peste două
mii cinci sute de oameni dornici să înveţe, să sărbătorească,
nerăbdători să primească din înţelepciunea celor care urmau
să le vorbească. Spectacolul nu s-a lăsat mult aşteptat.

Domnul Aszalos Csaba, Senior Manager, alias Moş Crăciun
a fost o gazdă de nota zece. Energia sa a „molipsit” întreaga
sală, iar în câteva momente toţi spectatorii se mişcau în
acelaşi ritm, băteau din palme în acelaşi ritm şi respirau în

Manageri

în prag de iarnă
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Eveniment

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Ciprian Lazăr
Manager

Liliana Lazăr
Manager

Mariana Iuga
Senior Manager

Dr. Alexandru Suciu
Manager

Calificări Raliul European 2009

Gizella Botiş
Safir Manager

Marius Botiş
Safir Manager

acelaşi ritm. Efervescenţa specifică acestei
întâlniri părea să fi pus stăpânire peste toţi cei
prezenţi. Era, deci, momentul ca sărbătoarea
să înceapă. De această dată nu a mai existat
echipa Ardealului, a Banatului, a Moldovei
sau a Munteniei. Am fost cu toţii echipa
României, într-o „repetiţie generală” pentru
câştigarea trofeului Spirit Award în februarie,
la Málaga. Pentru a aduce acasă Spirit
Award avem nevoie de susţinere, iar Directorii

Generali, Dóra şi Gábor Szőcs, prin vorbele
pe care ni le-au dăruit, ne-au dovedit
întreaga lor susţinere şi ne-au întărit
convingerea că, deşi întreaga lume traver-
sează o perioadă dificilă, noi, cei din
Forever, avem şansa de partea noastră, prin
extraordinara oportunitate de afacere pe
care ne-o oferă compania; avem nevoie de
motivaţie, iar motivaţia vine odată cu
disponibilitatea noastră de a ne lăsa



motivaţi. Cu siguranţă toţi cei care îşi doresc să aducă
României prestigiosul trofeu Spirit Award au ascultat cu
atenţie şi au învăţat din discursurile liderilor care au urcat pe
scenă pe 29 noiembrie. Domnul doctor Alexandru Suciu,
Manager, ne-a învăţat ce înseamnă inteligenţa nutriţională,
într-o lume în care ritmul cotidian nu ne mai permite să avem
atât de multă grijă de noi înşine. Liliana şi Ciprian Lazăr,
Manageri, ne-au îndemnat să ne schimbăm perspectiva şi să
împărţim iubire celor din jur. Aceasta este cheia succesului lor
şi a echipei frumoase pe care şi-au construit-o. Secretul
reuşitei pentru Mariana Iuga, Senior Manager, stă în puterea
de a dărui. Numai aşa, ne-a demonstrat dumneaei prin exemplul personal, putem să ne atingem visul şi să-l trăim în

fiecare zi. Ultimul discurs a fost, nu întâmplător, cel al familiei
Marius şi Gizella Botiş, Safir Manageri din Ungaria, cei care
de 10 ani sunt alături de echipa României. Într-un discurs plin
de umor şi presărat cu sfaturi preţioase, Marius şi Gizella Botiş
ne-au pregătit pentru un start de succes în anul ce vine,
subliniind cu ardoare că, pentru a avea parte de reuşite,
trebuie să ştii ce vrei. Cu siguranţă aceste discursuri ne-au
făcut pe toţi să ne simţim mai aproape de succes, mai
încrezători în forţele proprii, mai optimişti cu privire la ceea ce
ne aşteaptă în viitor. Cu atât mai mult cu cât, pe parcursul
întregii zile, i-am putut vedea urcând pe scenă pe cei care în
lunile septembrie şi octombrie au mai avansat o treaptă pe
scara Planului de Marketing. I-am aplaudat cu speranţă în
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Asistent Supervizor

Asistent Manageri

Trupa de dans Lacky’s

Doar o mică parte dintre cei calificaţi la nivelul de



suflet şi zâmbet pe buze
pe toţi cei care s-au
calificat la nivel de Asis-
tent Supervizor, Super-
vizor, Asistent Manager,
Manager, Senior Mana-
ger, precum şi pe cei care
au reuşit să se califice la
Programul Stimulativ de
Merit. Am avut ocazia să-i
cunoaştem pe cei care
s-au calificat la Raliul
European, găzduit în
2009 de Málaga, Spania.

Forever România se bucură de o participare record, unică în
istoria de până acum a companiei. Felicitări tuturor celor
peste patru sute de familii care vor fi pe scena celei mai
importante întâlniri Forever din Europa.
Pentru că se apropie sărbătorile şi pentru că a fost ultima din
acest an, întâlnirea ne-a rezervat o mulţime de surprize: gama
de produse Forever s-a îmbogăţit cu setul Aroma Spa
Collection, compus din trei produse remarcabile: Relaxation
Bath Salts, Relaxation Shower Gel şi Relaxation Massage
Lotion, şi Avocado Soap, iar cei mai norocoşi dintre
spectatori se bucură deja de aceste produse, oferite în dar de
companie la tombola de sfârşit de an. Tocmai pentru că se

apropie Crăciunul, nu i-am uitat nici pe copilaşii mai puţin
norocoşi şi ne-am
promis cu toţii că le
vom face un cadou,
oricât de mic, aşa
cum ne-am obişnuit
în ultimii ani. Dora
Gaitanovici, o voce
care la numai opt
anişori este demnă
de marile scene, le-a
dedicat copilaşilor
orfani o melodie,

13foreverliving.com

Programul Stimulativ de Merit
Cătălin Josan

Genoveva Ianişevschi, Senior Manager

Dora Gaitanovici

Supervizori
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iar pe noi ne-a invitat să fredonăm alături de ea melodiile
copilăriei. Trupa de dans Lacky’s, coordonată de doamna
Iuliana Bălăiţă, fostă gimnastă de performanţă şi
colaboratoare Forever Living, ne-a încântat cu un superb vals
de iarnă şi un dans rusesc plin de energie. Pentru a încheia

un eveniment special într-o
manieră specială, l-am
ascultat şi am dansat
alături de Cătălin Josan,
câştigătorul primei ediţii
Megastar. Le mulţumim în
mod deosebit speakerilor,
domnului Aszalos Csaba,
gazda noastră, ajutoarelor
nepre-ţuite ale lui Moş
Crăciun, Diana Bagdasar
şi Călin Luca, iar
dumneavoastră vă dorim
un sfârşit de an plin de
bucurii şi daruri şi vă
aşteptăm la un nou

Success Day pe 24 ianuarie, când vom sărbători zece ani de
existenţă Forever Living Products România. Nu lipsiţi de la un
eveniment incendiar, cu momente speciale, multe surprize şi
invitaţi pe măsură.

Alexandra Rotărescu, Departament Marketing

President’s Club 2008

Diana Bagdasar

SSăărrbbăăttoorrii ffeerriicciittee
ttuuttuurroorr şşii 

uunn AAnn NNoouu
îîmmbbeellşşuuggaatt!!
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De sezon

foreverliving.com

Un machiaj reuşit, şi cu atât mai mult unul de sărbătoare,
depind foarte mult de pregătirea prealabilă a tenului.

�� ETAPA 1 - curăţire în profunzime, prin exfolierea
celulelor moarte de la suprafaţa epidermei
Ai nevoie de Aloe Scrub sau Aloe Deep
Cleansing Exfoliator. Indiferent de varianta
aleasă, beneficiezi de proprietăţile intens hidratante
ale gelului de Aloe vera şi de acţiunea delicată a
microsferelor de jojoba.

�� ETAPA 2 - aplicarea unei măşti
Îţi recomandăm Forever Marine Mask – mască
facială cu minerale marine, gel stabilizat de Aloe
vera, miere şi extract de castravete. Revitalizează
tenul şi îi conferă prospeţime.

�� ETAPA 3 - hidratare
Gama Sonya Skin Care conţine produsul ideal: Aloe
Balancing Cream – bogată în aloe şi extracte de
lămâie şi ceai alb, cu efect intens revitalizant, pentru
menţinerea nivelului optim de hidratare a tenului.

Acum, cu tenul curat şi corespunzător hidratat, eşti gata să
treci la etapa următoare. Dacă vrei să te simţi bine în pielea
ta şi, de ce nu, să fii admirată, alege totdeauna tipul de
machiaj care îţi pune cel mai bine în evidenţă frumuseţea
naturală.

Pentru un look sofisticat, realizează o bază de machiaj
foarte bine finisată (este foarte important să alegi corect
nuanţa fondului de ten şi a pudrei şi să „camuflezi” bine
imperfecţiunile: cearcăne, pete roşii sau coşuri cu ajutorul
corectorului Colour Concealer
Wheel) şi aplică o tuşă de
blush pe partea superioară a
pomeţilor. Apoi pune accent
pe machiajul buzelor,
folosind un ruj roşu intens. Îţi
recomandăm, din colecţia de
machiaj Sonya, nuanţele
Deepest Love Red (#129) sau
Porsche Red (#130). Fini-
sează cu rimel negru şi eşti
gata de petrecere.

Luna decembrie este una dintre cele mai
aglomerate din an, mai ales pentru doamne şi
domnişoare. Trebuie să ne facem timp pentru

cumpărături, pentru pregătiri culinare, pentru
afacerea pe care o dezvoltăm şi care în această lună
este mai solicitantă ca niciodată. Încercăm să le
strecurăm pe toate în agendă, pe lângă serbarea
prichindeilor, vizita la părinţi şi toate celelalte
activităţi cotidiene, dar uităm, deseori, că decembrie
este luna în care şi noi merităm să strălucim. De cele
mai multe ori parcă nu mai avem energie să ne
ocupăm şi de noi, după orele lungi petrecute în
bucătărie sau în magazine. Dacă ţi-a trecut cumva
prin minte să renunţi şi de data asta la tine,
consolându-te cu ideea că toţi cei care te cunosc te vor respecta, admira sau chiar iubi
indiferent dacă vei arăta bine sau nu, alungă cât poţi de repede aceste gânduri. Până
la urmă eşti într-o afacere care promovează produse pentru sănătate şi frumuseţe, nu?
Trebuie să fii tu însăţi o „dovadă vie” a acestui lucru. Decembrie nu este doar luna
cadourilor, este şi luna petrecerilor, iar tu, mai presus de orice, meriţi să arăţi ca o
vedetă. Ţi-am pregătit câteva sfaturi despre cum să străluceşti de sărbători. Nu o să-ţi
ia mai mult de zece minute să le urmezi, dar la final noul tău look va surprinde într-un
mod cât se poate de plăcut. Începem!

la sfârşit de an
F R U M U S E Ţ E A



Fardurile de pleoape în nuanţe de albastru, maro, negru sau
gri nu mai sunt pe placul make-up artiştilor când vine vorba
de machiajul pentru petreceri. Accentul se pune, în acest caz,
pe o privire intensă, obţinută cu ajutorul unui fard auriu într-
un degrade discret. 

�� Extra-sfaturi
Pentru un look de vedetă foloseşte instrumentul special de
curbare a genelor. Dacă nu se numără printre accesoriile
Sonya din colecţia ta personală, îl poţi achiziţiona de la
centrele de distribuţie.

Nu uita de aspectul sprâncenelor. Conturează-le cu un fard
de pleoape într-o nuanţă apropiată de culoarea lor naturală
şi finisează-le cu Brow Fix Clear #172.

Ai nevoie de:
�� Sonya Eyeshadow Sunfire #153 – pentru întreaga
pleoapă
�� Sonya Eyeshadow Birch #143 – pentru umbrire în
colţul extern al ochiului
�� Eyepencil  Midnight Black #174 – pentru a conferi
profunzime privirii
�� Sonya Mascara Black #170

�� Extra-sfaturi ca să străluceşti de sărbători
�� Prea mult machiaj te face să pari mai bătrână, în
niciun caz mai frumoasă.

�� Principalul scop al machiajului este să-ţi pună în
valoare trăsăturile, nu să te transforme complet.
�� Pentru mai mult volum şi un machiaj de durată,
aplică puţin fond de ten sau pudră şi pe buze. 
�� Deşi nu se mai încadrează neapărat în ultimele
tendinţe în materie de machiaj, conturul buzelor poate
contribui la menţinerea pentru mai mult timp a rujului.
Alege o nuanţă cât mai naturală şi respectă, pe cât
posibil, conturul buzelor. Aplică apoi Sonya Lipgloss
pentru un efect de “buze pline”. 
�� Fardul de obraz în culoarea roz-piersică este în
vogă pentru acest sfârşit de an. Îţi recomandăm Sunset
(#165) sau Flare (#160).
�� Dacă ai ochii verzi, optează pentru un farduri de
pleoape în nuanţe de auriu (Sunfire #153, Pot of Gold
#150); maro (Mink #134, Maple Syrup #139, Fudge
Brownie #140, Birch #143) sau mov (Phantom #131,
Wildberry #144).
�� Dacă ochii tăi sunt albaştri, cu siguranţă vor arăta
superb cu un machiaj în nuanţe de roz (Cool Breeze
#138, Satin #142, Moonlight #149), mov sau auriu.
�� Dacă ai ochii căprui, te poţi considera norocoasă.
Aproape orice culoare te avantajează, iar gama
Sonya este generoasă la acest capitol.

Noul tău machiaj de sărbătoare este acum gata. Tot ce
trebuie să mai faci este să treci un cub de gheaţă peste toată
faţa. Efectul? Machiajul va rezista toată noaptea de Revelion,
iar tu vei fi în centrul atenţiei şi te vei putea bucura din plin de
petrecere. 

Dacă ţi-au plăcut sfaturile şi ideile noastre, împărtăşeşte-le
şi prietenelor. Sau, şi mai bine, pentru că tot se apropie
Crăciunul, oferă-le în dar un exemplar al Revistei, pe care
să-l lectureze în linişte, un catalog Sonya şi, de ce nu, chiar
o trusă Sonya Make-Up Palette. Ai la dispoziţie 7
combinaţii diferite din care să alegi!

SSăă aaii ssăărrbbăăttoorrii mmiinnuunnaattee,, iiaarr aannuull ccaarree vviinnee ssăă
ffiiee îîmmbbeellşşuuggaatt şşii pplliinn ddee ssuucccceess!!
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Info

24 ianuarie 2009, Sala
Palatului din Bucureşti,
Success Day Aniversar

Luni 12 - 20 Marţi-Vineri 09 - 17

Bucureşti: � Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23, 
0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

� Str. Traian 187 – 189 (NOUA ADRESĂ A CENTRULUI DE DISTRIBUŢIE 
AFLAT ANTERIOR ÎN BĂNEASA). Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99

Cluj: � Str. Bistriţei 16, Cod 400430. Tel: 0264 418 675; Fax: 0264 418 762
Iaşi: � Stradela Silvestru 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
Constanţa: � Str. Călărași 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243
Braşov: � Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233
Craiova: � St. Maria Tănase 11. Tel: 0351 463 301; Tel/Fax: 0351 463 300
Chişinău: � Bd. Dacia 24. Tel: 00373 22 92 81 82

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni centrele de
distribuţie sunt închise pentru inventar.

25 şi 26 decembrie - închis
1 şi 2 ianuarie - închis

5 - 6 ianuarie - inventar
7 ianuarie - prima zi de comenzi.

Pentru informaţii referitoare la:
� companie, produse, site - la adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu
menţiunea “În atenţia Departamentului de Marketing”.
�utilizarea produselor - la numărul de fax 021 222 89 24 sau la adresa de
e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia Dr. Clemenţa
Dumitraşcu / Dr. Dan Noveanu / Dr. Şerban Damian (pentru
suplimente alimentare)“ sau „În atenţia Dr. Zenovia Mateescu
(pentru cosmetice)”. Răspunsurile vor fi trimise în cel mult 48 de ore, prin 
e-mail sau fax (în funcţie de modul în care aţi făcut solicitarea). Acest serviciu este
disponibil numai pentru distribuitorii companiei, prin urmare, vă rugăm să
menţionaţi numărul dumneavoastră de identificare în cuprinsul solicitării.
Informaţiile despre utilizarea produselor nu se dau prin telefon. 
�procesarea înscrierilor şi a comenzilor - la adresa de e-mail
office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia Departamentului AS400”.
� înregistrarea fiscală, emiterea şi plata facturilor de bonus, fişele
bancare - la adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia
Departamentului de Contabilitate”.

� La orice unitate CEC, în contul Forever Living
Products. Unitatea CEC situată în incinta sediului central
din Bucureşti, Bd. Aviatorilor 3, funcţionează după

următorul program: luni între orele 11:15 şi 18:30; marţi – vineri între orele 09:45
– 17:00.
� La centrele de distribuţie, prin intermediul cardului bancar. Nu se
acceptă plata în numerar.

� Prin serviciul BRD NET pentru cei care au cont deschis
la BRD.
� La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:
� RO24BRDE450SV09924624500 – doar pentru
comenzile prin Tel Verde şi online. Pentru
procesarea cât mai rapidă a comenzilor dvs., vă rugăm

să nu plătiţi în alt cont produsele comandate astfel.
� RO74BRDE450SV01018054500 – pentru cei care virează
contravaloarea produselor prin bancă.

� La trezorerie (pentru cei care achită astfel produsele), în contul
RO96TREZ7005069XXX001347.

Produsele se achită în lei, la cursul oficial de schimb euro / leu
comunicat de BNR în ziua plăţii.

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?

�Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe
www.foreverliving.com. Pentru detalii, adresaţi-vă Managerului superior sau
sediului central din Bucureşti, la adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu
menţiunea În atenţia Departamentului AS400.
� Prin SMS la numărul 0745 072 689. Structura SMS-ului: user parola
bonus despărţite de un singur caracter spaţiu. Bonusurile lunii precedente vor
fi afişate începând cu data de 15 a lunii viitoare. Detalii sunt disponibile
în numărul din august al Revistei Forever.

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?

� La toate centrele de distribuţie din
ţară (adresele şi numerele de telefon sunt
disponibile în cadrul secţiunii „Programul şi
adresele centrelor de distribuţie”). La sediul
central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3 se
pot ridica doar comenzile personale.

18 decembrie este ultima zi în care se pot face
comenzi online şi prin Tel Verde.

� Prin Tel Verde, la numărul 0800 80 ALOE (0800
802 563), de luni până vineri, între orele 10:00 –
16:00. Data de 25 a fiecărei luni este ultima zi în care
se pot face comenzi prin Tel Verde şi online, precum şi
ultima zi în care se pot achita produsele astfel comandate
(dacă doriţi ca punctajul aferent comenzilor să fie luat în
considerare pentru calculul punctelor credit totale din luna
în curs).

� Online, la adresa www.comenziforever.ro
Detalii despre efectuarea comenzilor prin
Tel Verde şi online sunt disponibile pe
pagina web oficială a companiei,
www.foreverliving.com, secţiunea
„Cumpărare produse”.

� Formularele de Înscriere trebuie semnate personal. Nu se
acceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva, nici cele
semnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.
� În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancare pentru
virarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRD indicată pe fişă
pentru a intra în posesia cardului. 
� Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţii desfăşurate în
Republica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi să contacteze sediul din
Chişinău (adresa şi numărul de telefon sunt disponibile în cadrul secţiunii
„Programul şi adresele centrelor de distribuţie”).
� Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:
La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conform
Convenţiei nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completată astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRL
Nr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998
(CUI) CIF: RO11258030
Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1
Judeţul: Bucureşti
Contul: RO16BRDE450SV01007574500
Banca: BRD-SMC

CUM COMAND PRODUSELE?

� Prin internet, accesând www.foreverliving.com şi selectând apoi Distributor
Login / Europe / Romania. Cele 2 elemente necesare accesului sunt LOGON ID
(numărul de identificare Forever) şi PASSWORD. Dacă nu aţi primit sau aţi uitat
parola, o puteţi afla prin e-mail la adresa office@foreverliving.ro, cu menţiunea În
atenţia Departamentului AS400, sau prin telefon la Sediul Central din
Bucureşti.
� Prin SMS la numărul 0745 072 689. Puteţi folosi orice tip de telefon mobil
conectat la Orange sau Vodafone. Structura SMS-ului: user = toate cele 12 cifre
ale ID-ului FLP; parola = parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului
FLP. User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu. Parola trebuie
să fie diferită de cea utilizată pentru plasarea comenzilor online. Detalii despre
noul serviciu SMS sunt disponibile pe www.foreverliving.com şi în
numărul din august al Revistei Forever.

IMPORTANT

CUM AFLU SITUAŢIA PUNCTELOR CREDIT?

Programul şi adresele 
centrelor de distribuţie

CUM POT AFLA BONUSUL LUNAR?



Elena & Dorel Băieşu Cluj-Napoca Aurelia Petruş
Mihaela & Constantin Cărăuşu Oneşti Gabriela & Vasile Ghivirigă
Lucreţia Cârstea Caracal Violeta & Liviu Haită
Nicolai Adrian Haidăuţu Dorohoi Constantin & Tania Popa
Mihaela & Radu Ignat Arad                 Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Emilia & Dănuţ Ionescu Caracal Lucreţia Cârstea
Aurelia Palanga Bucureşti Stana & Laurenţiu Dincă
Aurelia Petruş Cluj-Napoca Maria Sălăgean
Maria Sălăgean Cluj-Napoca Ileana & Eugen Cirlea
Maria Sorescu Constanţa Alecsandu & Victoria Deliu
Natalia & Vladimir Chilianu Vatra, Rep. Moldova Elena & Andrei Silitrari
Valentina Conicov Vatra, Rep. Moldova Natalia & Vladimir Chilianu
Dina & Alexandru Diaconu Chişinău, Rep. Moldova Tatiana & Vasile Tofan
Natalia Pîslaru Orhei, Rep. Moldova Dina & Alexandru Diaconu

Calificările lunii noiembrie
România & Republica Moldova

SENIOR MANAGERI SPONSORI

MANAGERI SPONSORI

ASISTENT MANAGERI

Varga Csaba & Viorica Satu-Mare Csirák Irén

SOARING MANAGERI SPONSORI

Carmen & Gabriel Larion Fălticeni Felicia & Siminel Sumanariu

SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Samuil & Hortensia Barbura Timişoara Ramona & Eugen Olariu
Csengeri Rozália & István Satu-Mare Varga Csaba & Viorica 
Alecsandru & Victoria Deliu Constanţa Carina & Sebastian Iacătă
Geanina Geonea Motru Maria & Ilie Popescu
Gabriela & Vasile Ghivirigă Fălticeni,SV Carmen & Gabriel Larion
Elena & Ioan Lupulescu Schela,GJ Geanina Geonea

Ioana Aganencei Timişoara Vlad Magdu
Gena Alzesberger & Georgel Asaftei Ploieşti              Constantin & Graţiela Mateianu
Ana Cornelia Andreşanu Cluj-Napoca Dorin & Alina Nechita
Mihaiela Adriana Bataneant Arad Mihaela & Radu Ignat
Elena Bonciu Brăneşti,IF Petruţa Lixandru
Elena Boriga Bucureşti Aurelia Palanga
Alexandrina Ciobanu Bucureşti Maria Militaru
Valeria Crişan Năsăud Felicia Chendrean
Csiszér Elemér & Erzsébet Miercurea Ciuc Csoma József
Mădălina Dănăşel Bumbeşti,GJ Bogdan Lupulescu
Ionela Dinică Buftea,IF Anca Popescu
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Mirela Dorobăţ & Doru Ciocsai Dr.Tr.Severin Rodica Boldea
Veronica Drăgulin Nehoiu,BZ Constantin Marica
Iulia & Ionuţ Gheoca Tichileşti,BR Maria Dincă
Dorina Ghincea Roşiorii de Vede Cornelia Trăistaru
Gyapai Edina Noémi Satu-Mare Kocsis István Miklós 
Emandachi & Filanta Haret Braşov Maria Solomon
Florina & Mihai Ioniţă Crevedia,DB Ionela Dinică
Kocsis István Miklós Satu-Mare Pető Eszter Erika & Zoltán 
Petruţa Lixandru Brăneşti, IF Elena & Marian Cristil
Vlad Magdu Timişoara Nicolae Drăguţa
Răzvan Marieş Satu-Mare Letiţia & Vasile Mărcuş
Agrepina & Mircia Mihăilă Caraclău,BC Mihaela & Valentin Chircu
Elena Moldovan Timişoara Ioana Aganencei
Carmen Mosor Bucureşti Iuliana & Iulian Paşol
Dana Mureşan Cluj-Napoca Ana Cornelia Andreşanu
Paula Olaru Bucureşti Monica Ene
Larisa Pădurean Viena, Austria Cristina & Cristian Puşcaş
Mariana & Constantin Pope Bucureşti Alexandrina Ciobanu
Ioana Pufan Craiova Georgeta & Valeriu Radu
Aurica & Pavel Rusu Botoşani Nicolai Adrian Haidăuţu
Gherghina & Pantelie Sfia Jilava,IF             Gheorghe & Mariana Sodolescu
Ioan & Angela Sigheti Arad Mihaela & Radu Ignat
Maria Solomon Braşov Pál Ildikó & Sándor 
Ica & Toma Spînu Constanţa Melania & Petrică Stoicoci
Angela & Ion Tănase Produleşti, DB Măriuţa & Stoica Delistoian
Monica & Vlad Ţepeş Greuruş Piatra-Neamţ        Mihaela Timofte & Ciprian Nastac 
Victoria Ursu Focşani Vasilica Rotaru
Nicolae & Eudochia Beschieru Străşeni, Rep. Moldova Stănuţa Stancu
Vitalii Ginga & Elena Ploscaru Chişinău, Rep. Moldova Paulian Popa

TOP 10 în funcţie de pc 
non-manageriale realizate 
în luna noiembrie

SUPERVIZORI

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
2. Carina & Sebastian Iacătă 
3. Constantin & Tania Popa 
4. Carmen & Gabriel Larion
5. Daniel & Maria Parascan 

6. Stana & Laurenţiu Dincă
7. Varga Csaba & Viorica
8. Valentin & Sonia Florescu
9. Ramona & Eugen Olariu
10. Cristina & Gheorghe Farcaş

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna noiembrie (locul din luna precedentă)
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Camelia & Daniel Dincuţă (3)
3. Maria Pop (2)
4. Vajda Katalin (4)
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (5)

6. Carina & Sebastian Iacătă (13)
7. Petru & Emilia Truşcă (6)
8. Daniel & Maria Parascan (10)
9. Ramona & Dorin Vingan (8)
10. Mircea &  Dana Olariu (7)

11. Constantin & Tania Popa (17)
12. Szabó Éva (12)
13. Marilena & Teodor Culişir (11)
14. Corina & Dorin Frandeş (19)
15. Tatiana & Vasile Tofan (20)

16. Marcela & Ion Şerban (18)
17. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (nou)
18. Carmen & Gabriel Larion (nou)
19. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (nou)
20. Emanoil & Georgeta Mandreşi (nou)

TOP 10 în funcţie de pc ale 
noilor distribuitori realizate 
în luna noiembrie
1. Ioana Pufan
2. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu 
3. Laura & Dan Tatic
4. Nicolai Haidăutu
5. Samuil & Hortensia Barbura 

6. Aurica & Pavel Rusu
7. Csengeri Rózalia & István 
8. Constantin & Tania Popa 
9. Cristina & Gheorghe Farcaş 
10. Doina & Neculai Iordache

STIMULENTUL I

Ana Amza
Elena & Virgil Angelescu
Aszalos Ibolya & Csaba
Leonora & Florea Baciu
Maria & Mircea Bagdasar
Bandi Attila & Izabella
Elena Bădrăgan
Domniţa & Onisim Bontaş
Ileana & Eugen Cirlea
Vasilica & Dumitru Crăciun
Livia Cusiac
Derzsi Sámuel & Etelka
Stana & Laurenţiu Dincă
Cristiana & Eugen Dincuţă
Elena & Ioan Dinuţă
Aurel & Cornelia Durigă

Mircea & Raluca Fage
Cristina Luminiţa Florea
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Violeta & Liviu Haită
Doina & Dănuţ Hanganu 
Genoveva Ianişevschi
Cristina & Ilie Iscrulescu
Mariana Iuga
Kele Mónika 
Horaţio Kogler
Carmen & Gabriel Larion
Mádly Susana & Ludovic
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
Carina & Sebastian Iacătă
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

SPONSORI
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SSăărrbbăăttoorrii FFeerriicciittee 
şşii LLaa MMuullţţii AAnnii!!

MMeerrrryy CChhrriissttmmaass 
aanndd aa HHaappppyy NNeeww YYeeaarr!!

KKeelllleemmeess KKaarrááccssoonnyyii 
ÜÜnnnneeppeekkeett ééss BBoollddoogg 
ÚÚjj ÉÉvveett!!


