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11 ani
La mulţi ani tuturor colaboratorilor!
La mulţi ani Forever România!
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Mesajul Fondatorului Companiei
CUM NE PUTEŢI
CONTACTA?
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
medicilor consultanţi ai
companiei”. 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”.

CUM POT AFLA BONUSUL
LUNAR?
�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.

SUCCESS DAY
Următorul Success Day va
avea loc pe 23 ianuarie
2010 la Sala Palatului

din Bucureşti.

Oportunităţile
sunt pretutin-
deni. Zilele, săp-
tămânile sau
chiar anii ne
aduc noi posi-

bilităţi de îmbunătăţire a vieţii, posibilităţi de a
învăţa lucruri noi sau de a ne îndeplini
visurile. Ce se întâmplă când lucrurile nu
merg aşa cum ne-am dori? Oare chiar este
posibil să o iei de la început? Când vieţile şi
afacerile noastre par că se prăbuşesc putem
oare să o luăm de la capăt cu speranţa
sinceră că de această dată va fi bine?

De exemplu, John Bushman, care pe la
sfârşitul secolului XIX era un imigrant într-o
zonă pustie a deşertului Arizona, a construit
un baraj în speranţa că va transforma un mic
pârâu într-un rezervor improvizat. Barajul,
însă, nu a ţinut niciodată. An după an au
reconstruit barajul şi de fiecare dată el s-a
surpat. John, însă, nu s-a lăsat niciodată
descurajat. Chiar dacă nu putea controla
elementele, ştia că un singur lucru putea
controla şi acela era atitudinea lui. Într-o zi,
după încă o încercare nereuşită, Bushman a
notat în jurnalul său: „Barajul s-a surpat din
nou. Nu suntem descurajaţi.” Atitudinea lui îmi
aminteşte de un poem scris de William
Earnest Henley:

E Noaptea nopţilor ce vine
Neagră ca iadul cel smolit,
Le mulţumesc fiinţelor divine,
Pentru un suflet de necucerit.

În faţa spintecării sorţii
N-am tresărit şi n-am urlat.
Buzdugan întunecat al morţii
Capul însângerat, dar neplecat.

Dincolo de mânie şi durere
Domneşte Umbra unui Alungat.
Şi sumbra ameninţare a unei ere
Găseşte, va găsi, un neînfricat.

Poarta-i prea strâmtă şi muncile-s grele
Plin de pedepse-i testamentul meu
Sunt stăpânul absolut al sorţii mele:
Sunt căpitanul alb al sufletului meu.

Simpla notiţă din jurnalul lui John spune multe
despre puterea şi viziunea lui. El a refuzat să
renunţe. Răbdarea, curajul şi pura tărie de
caracter au fost esenţiale pentru construirea
şi reconstruirea barajului în acel ţinut sterp,
iar John a dovedit cu prisosinţă aceste calităţi.
John a fost cu adevărat stăpânul sorţii sale,
căpitanul sufletului său.

Sunt de părere că putem învăţa lecţii
preţioase despre noi înşine şi despre
afacerile noastre din experienţa lui John.
Ţelurile şi visurile nu sunt întotdeauna
măsurate prin rezultate, ci, deseori, prin
atitudinea noastră. Succesul nu se măsoară
numai prin faptul că ajungi la destinaţie.
Deseori învăţăm mult mai mult din efortul
depus pentru a începe şi din cel depus pentru
a o lua din nou de la start atunci când lucrurile
nu merg aşa cum ne-am dori.

Chiar dacă simţiţi că în trecut visurile şi
ţelurile voastre s-au surpat ca şi barajul lui
John, noul an aduce cu el o oportunitate
minunată de a reconstrui totul. Fiecare nouă
zi este o şansă pentru un proaspăt început,
este o nouă pagină, o şansă pentru
schimbare, îmbunătăţire şi reîncercare. Chiar
procesul de a începe aduce oportunităţi
nemăsurate pentru creştere şi un viitor mai
bun. Haideţi să pornim la drum în 2010 ca şi
căpitani ai sorţii noastre şi să ne construim
afacerea cum nu am mai făcut-o până acum.

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

Fiecare zi este o şansă

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.



Tiger Woods a reuşit un record absolut, a câştigat
consecutiv patru turnee internaţionale majore. El
deţine aproape toate recordurile posibile, chiar şi
pe cel de precocitate la avere, pentru că este
primul sportiv care a ajuns miliardar. La numai 2
ani Woods lovea prima oară mingea de golf. La 5
ani a fost citat de o revistă americană de
specialitate. Este cel mai tânăr sportiv care a ajuns
numărul 1 mondial şi cel mai tânăr jucător care a
câştigat cincizeci de turnee din circuitul
profesionist american.

Talentul lui Tiger Woods a devenit o legendă.
Precizia aproape supranaturală a crosei sale i-a
adus porecla Extraterestrul. Puţină lume ştie, însă,
că la primele sale antrenamente serioase viitorul
campion trimitea mingea doar în apă. Antrenorul
nu părea, însă, alarmat: „Eşti la un milimetru de
lovitura perfectă. Perseverează.” După câteva
întâlniri de felul acesta, tatăl lui Woods se gândea
să găsească alt profesor pentru micul sportiv. Dar,
într-o bună zi, Tiger a început să dea toate loviturile
la ţintă. Tatăl nu înţelegea cum a reuşit un
asemenea progres şi l-a întrebat pe antrenor.

„I-am arătat lui Tiger
cum să încline crosa.
Aşa cum lovea el până
acum, mingea căpăta o
traiectorie foarte înde-
părtată de gaură şi cădea
mereu în lac. Dar după
ce a modificat înclinaţia
crosei cu numai un
milimetru, Tiger a reuşit
să ducă mingea întot-
deauna la ţintă.”

Povestea aceasta ne
aduce aminte că micile

schimbări duc la rezultate uriaşe. E un lucru pe
care-l cunosc toţi marii campioni. Reuşitele
excepţionale din Forever Living Products sunt
dovada acestui principiu. Micile schimbări duc la
rezultate măreţe. Planul de Marketing, metodele
înnoite permanent de către companie, programele
stimulative pe care ni le oferă, strategiile de lucru
puse la dispoziţie ne-au demonstrat că Forever
ştie şi aplică magistral această lege a vieţii.

NDP este cel mai mare dar pe care l-am primit cu
toţii înainte de sărbători. Este acea mică
schimbare ce a venit la momentul potrivit şi a
început să producă modificări remarcabile. Este
inovaţia care deschide o nouă epocă Forever.
Colaboratorii care au încasat deja, pe lângă
bonusurile lunare, profituri NDP de cinci, şase sute
de euro au verificat puterea acestui nou sistem de
a genera prosperitate şi succes. Iar aceştia sunt
doar primii paşi pentru colaboratorii Forever care
folosesc şansa oferită de companie.

Celorlalţi colaboratori, a căror afacere a avut,
poate, dificultăţi în ultimele luni, celor care au
sentimentul că nimic nu merge aşa cum au
planificat ei, că e imposibil să se redreseze ori să
ia un nou avânt în afacere le aducem aminte că se
află doar la un milimetru de succes, doar la un
milimetru de acţiunile care fac totul să reuşească.
Perseveraţi! Dar schimbaţi unghiul din care
abordaţi munca. Sunteţi la un milimetru de cel mai
spectaculos succes pe care vi l-aţi putut imagina
vreodată. Folosiţi mica schimbare NDP. Şi
completaţi-o cu o mică schimbare de atitudine.
Totul este în favoarea voastră. Mulţi oameni
valoroşi sunt nevoiţi să-şi ia de la zero viaţa
profesională, caută un loc de muncă şi sunt
motivaţi să muncească foarte eficient. Nu-i lăsaţi
să treacă pe lângă voi. Folosiţi puterea NDP.
Mobilizaţi toate resursele de atenţie, energie,
solidaritate. Folosiţi toate strategiile şi instru-
mentele propuse de companie.

Acum, la ceas aniversar, când Forever Living
Products România împlineşte 11 ani, dorim să le
mulţumim pionierilor acestei afaceri, care au avut
curajul să pornească la drum, dar şi tuturor celor
care au avut încredere în ei şi i-au urmat. Dorim să
vă felicităm şi să vă mulţumim pentru 11 ani de
succese şi pentru cele care vor urma.

Sunteţi doar la un milimetru de cariera perfectă.

Vă felicităm deja şi aşteptăm să ne daţi veşti
extraordinare despre reuşitele voastre,

Cu drag,

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

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Noutăţi la început de an:
machiaj mineral cu
Sonya Aloe Mineral
Make-up

Sănătate, frumuseţe şi
prosperitate

President’s Club 2010

E vremea planurilor
îndrăzneţe

Forever - un răspuns
pentru o viaţă

Anul acesta vei
câştiga un cec
Profit Share

A început sezonul
sporturilor de iarnă.
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INFO FOREVER

Calificările
lunii decembrie

22--33

66--88

99

1100--1111

1122--1133

1144--1155

1166

1188--1199

44--55

1177

Sunteţi la un milimetru
de cariera perfectă



Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.4���

FOREVER Nou

Sonya Aloe
Mineral Make-up
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Cu ocazia lansării noului produs Sonya
Aloe Mineral Make-up, mă bucur să pot
oferi  răspunsuri la întrebările referitoare la
machiajul mineral, pe care multe persoane
mi le-au adresat în ultima perioadă. Cu
siguranţă veţi avea succese remarcabile cu
noul produs, dacă veţi reţine corect câteva
noţiuni!

Ce este Sonya Aloe Mineral
Make-up?

Sonya Aloe Mineral Make-up este o creaţie
modernă ce aparţine clasei produselor cu care
se poate realiza baza de machiaj. Se prezintă
ca o pudră, dar îndeplineşte concomitent rol de
corector-anticearcăn, fond de ten, pudră de
fixare, pudră bronzantă sau fard de obraz,
datorită formulei sale polivalente „3 în 1”.
Forma standard a produselor de machiaj
mineral este pudra fină, cu  textură mătăsoasă,
uşoară şi integrare rapidă în piele, senzaţie
plăcută de prospeţime şi confort. 

Ce este, de fapt, machiajul
mineral?

Machiajul mineral îşi are originea în timpuri
străvechi; există dovezi ce arată că, încă din
preistorie, ambele sexe s-au folosit de “culori
de pământ” pentru a-şi picta trupurile, utilizând
ca bază de machiaj pudre mai mult sau mai
puţin fine, obţinute din minerale mărunţite,
pisate; în anii 1960-1970 aceste materii prime
au revenit în atenţie ca reacţie la folosirea în

industria cosmetică a unor ingrediente
dăunătoare sănătăţii şi de atunci au devenit o
prezenţă relativ stabilă pe piaţa de profil.

Dacă opţiunea dumneavoastră se îndreaptă
către machiaj mineral, trebuie să ştiţi că multe
companii comercializează produse ce conţin
(parţial) ingrediente minerale; trebuie să vă
asiguraţi că produsul prezentat ca “mineral
make-up product” are sau nu dreptul la
această titulatură, mai exact dacă pe lista sa
de ingrediente sunt enumerate doar substanţe
minerale obţinute din natură! Atenţie, un
produs mineral conţine în jur de 10 ingrediente!
Reţineţi, deci, că machiajul mineral se
realizează cu produse ce conţin doar
ingrediente minerale, fără parfum, conservanţi
sau aditivi chimici, mai exact minerale
sterilizate si pulverizate în pudre foarte fine,
micronizate, amestecate cu o mare varietate
de pigmenţi naturali anorganici (substanţe din
regnul mineral); acestea nu întreţin dezvol-
tarea bacteriilor şi microbilor la nivelul tenului,
produsului sau ustensilelor. Dintre ingredi-
entele pe care trebuie să le conţină un produs
de calitate enumerăm: oxidul de fier, oxidul de
zinc, dioxizii de titan şi mica (respectiv dioxid
de siliciu).

Machiajul mineral standard se găseşte sub
formă de pudră, motiv pentru care nu necesită
stabilizatori şi/sau emulgatori. Conţine ingre-
diente cu proprietăţi antiinflamatorii, antibacte-
riene şi de calmare (oxid de zinc, dioxid de
titan), capabile să estompeze ridurile (silica,
dioxid de titan, mică transparentă) şi să
protejeze pielea de ultraviolete (dioxid de titan,
amidon de porumb). Machiajul mineral nu folo-
seşte coloranţi pentru pigmentarea pudrelor, ci
oxizi de fier; pentru obţinerea unor tonuri
vibrante se folosesc carminul sau lapis lazuli.

Produsele din categoria bază de machiaj
conţin factor de protecţie natural (majoritatea
posedă SPF 15) şi reflectă lumina, oferind
concomitent luminozitate chipului.

Există diferenţe între machiajul
mineral şi machiajul cu minerale?

Da, există. Produsele minerale de machiaj nu
conţin substanţe sintetice (conţin doar  mine-
rale pure), iar produsele de machiaj cu
minerale conţin ingrediente minerale şi anumiţi
filleri, conservanţi, substanţe de legătură şi
omogenizare sau alte ingrediente tratate
chimic.



Care sunt avantajele
acestei clase de produse?

� aceste produse conţin foarte puţine
substanţe procesate chimic, fiind tolerate
mai bine de persoanele cu piele sensibilă,
alergică, cu piele/ten uscat, sensibil, iritabil
sau fragilizat etc.; produsele sunt non-
comedogenice, nonacneice şi hipoaler-
genice, nu blochează porii; pot fi aplicate
după microdermabraziune, peeling chimic,
laser sau gomaj, adică în toate situaţiile în
care pielea este iritată, traumatizată,
inflamată, descuamată sau prezintă prurit,
rozacee, predispoziţie la acnee;
� machiajul mineral este certificat şi
aprobat de medici, esteticieni, dermatologi,
fiind recomandat postoperator în urma
tratamentelor cosmetice faciale sau la
pacienţii care au fost trataţi pentru cancer
cutanat;
� puterea de acoperire şi aspectul final
sunt lejere, tenul/pielea transpar prin
straturile de produse, iar machiajul nu este
perceput ca o mască;
� estompează ridurile fine din zona peri-
orbitală şi periorală datorită capacităţii de a
reflecta lumina;
� unele pudre minerale contribuie la
ameliorarea aspectului tenului (titan, aur,
zinc, magneziu, aluminiu) şi conferă o aură
„strălucitoare”, aspect radios;
� conferă protecţie solară (oxidul de zinc,
oxidul de titan, oxidul de aluminiu)
împotriva radiaţiilor UVA-UVB;
� machiajul mineral se menţine convenabil
de-a lungul orelor (afirmaţia „poţi dormi cu
el” nu trebuie înţeleasă în sensul -
denaturat - în care este interpretată de
unele persoane, care susţin că „face atât
de bine tenului în timpul nopţii”, încât nu ar
trebui înlăturat prin demachiere-tonifiere la
finele zilei…);
� machiajul mineral este ecologic, ingre-
dientele sale sunt prietenoase cu mediul
din care provin;
� produsele cosmetice minerale sunt
rezistente la căldură şi în mediile cu
umiditate ridicată;

� o singură pudră minerală poate fi utili-
zată atât ca fond de ten, corector, pudră de
fixare, cât şi ca fard de pleoape, fard de
obraz, pudră bronzantă etc., folosind
pensulele adecvate şi diverse trucuri.

Când alegem un machiaj mineral
şi când unul convenţional, clasic?

Multe dintre noi necesită un machiaj elaborat
pentru a dobândi un aspect impecabil al
tenului, iar rutina aplicării machiajului
convenţional include pregătirea tenului,
realizarea bazei de machiaj, iluminare,
umbrire, machiajul feţei, corectarea formei
sprâncenelor, machiajul ochilor, al buzelor…

Machiajul mineral:
� ne demonstrează că mineralele pure
reprezintă soluţia pentru a câştiga timp şi a
diminua efectele îmbătrânirii cutanate.
� îşi datorează parţial efectul interacţiunii sale
cu lumina, pe care o reflectă, refractă şi
difuzează datorită dioxidului de titan prezent în
formulă. Astfel, se creează un efect focus, un
joc de lumini şi umbre ce conferă un look
sănătos, tineresc.
� oferă posibilitatea de a mixa categorii de
produse ce au la bază aceleaşi ingrediente,
oferind o aplicare uniformă, rapidă, perfectă,
omogenă, fără riscul unui aspect prea încărcat.
� poate fi aplicat uimitor de simplu pe toate
tipurile de suprafeţe cu proeminenţe sau
adâncituri, fără a irita şi fără a se aglutina în
pliuri. Secretul? Prezentarea sub formă de
pudră ultrafină şi aplicarea cu mişcări circulare,
ample, delicate, pentru uniformizare.

Experienţa personală mă îndeamnă să afirm
că mineral make-up reprezintă o alternativă

pentru realizarea rapidă, uşoară a unui
machiaj natural desăvârşit cu tentă uşor
bronzată la o persoană cu piele relativ normală
şi ten fără imperfecţiuni majore.

De asemenea, ştiind că formularea produselor
din Sonya Colour Collection s-a realizat pe
baza unor ingrediente naturale extrem de
importante pentru vitalitatea pielii, pledez
pentru superioritatea formulelor dovedită de
performanţele probate de trecerea timpului
care au alăturat ingrediente precum Aloe vera,
fitelene (extracte marine), antioxidanţi, extract
de muşeţel, ulei de avocado… substanţelor
identice cu cele prezente în produsele pentru
machiaj mineral: dioxid de titan, oxizi de fier,
oxid de aluminiu.

Care sunt atu-urile noului produs
Sonya® Aloe Mineral Makeup?

� Textură diafană, ce alunecă foarte uşor,
netezeşte chipul, diminuează aspectul porilor
şi conferă tenului confort şi o luminoasă
strălucire…
� Formulă polivalentă „3 în 1”, cu omogenizare
facilă, menţinere impecabilă şi finisare trans-
parent-naturală, modernă…
� Ingrediente valoroase şi tehnologie de vârf
(micronizare), ce furnizează cele mai mici şi
mai fine particule posibil de întâlnit (fără a
provoca îngrijorări legate de nanotehnologii),
care îşi menţin stabilitatea cromatică şi
aspectul uniform pe toată durata zilei: oxid de
zinc, dioxid de titan, oxiclorură de bismut,
extract din ulei de Aloe vera, vitamina E…

Dr. Zenovia Mateescu
Consultant Forever beauty,

skin-care & make-up
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Sonya Aloe Mineral Make-up

Natural # 308
Amber # 309
Caramel # 310

PC 0,117

Preţ depozit 15,22 euro (fără TVA)

Preţ NDP 18,49 euro (fără TVA)

Preţ Recomandat de Vânzare
21,75 euro (fără TVA)



FOREVER Focus

Sănătate, frumuseţe şi
prosperitate
Suntem de 11 ani alături de tine. În ianuarie

1999, Forever Living Products România îşi
deschidea oficial porţile în ţara noastră. Am fost

o mână de oameni la început, dar încrederea pe
care ne-a acordat-o Rex Maughan ne-a dat forţa să
construim, pas cu pas, o afacere solidă şi stabilă, să
schimbăm în bine viaţa a sute de mii de oameni.
Astăzi, Forever Living Products România scrie istorie în
lume, situându-se de ani buni în topul celor mai bune
ţări Forever la nivel european şi internaţional. De 11
ani aducem în casele oamenilor sănătate, frumuseţe
şi prosperitate. În ce constă secretul nostru? În
calitatea de excepţie a produselor pe care le oferim,
în viabilitatea dovedită practic a Planului de
Marketing, în oportunitatea de afacere pe care o
punem la dispoziţia tuturor celor care sunt decişi că
merită o viaţă mai bună şi, nu în ultimul rând, în
loialitatea, pasiunea, dragostea şi ambiţia celor care
ne reprezintă numele. Este un moment aniversar în
istoria companiei şi profităm de această ocazie
pentru a le mulţumi din suflet tuturor colaboratorilor
Forever Living Products România pentru că ne-au fost
alături în aceşti ani! Aşa cum spunea cândva Rex
Maughan, fondatorul companiei, degeaba ai un
produs bun şi un plan de marketing imbatabil. Fără
oamenii care să le promoveze, ele nu valorează
aproape nimic. O foarte mare parte a succesului
Forever se datorează fiecărui om care a dat mai
departe informaţia despre proprietăţile de excepţie
ale gelului de Aloe vera, dar şi despre oportunitatea
extraordinară de a-ţi dezvolta propria afacere oferind
celor din jur sănătate şi prosperitate.

CALITATEA FACE DIFERENŢA

DE CE ARE FOREVER ATÂT
DE MULT SUCCES?

Pentru că aici calitatea face diferenţa. Trăim
într-o economie de piaţă liberă, în care oferta
de produse este impresionantă şi pune de
multe ori cumpărătorul în dificultate.
Producătorii mizează totul pe cartea calităţii,
în speranţa că-şi vor câştiga şi menţine o
clientelă fidelă. În condiţiile unei concurenţe
acerbe, însă, nu mai este suficient doar să
pretinzi că produsele tale sunt de calitate. E
nevoie să defineşti ce înseamnă acea calitate
care te diferenţiază de competitori.

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.6���
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Şi, pentru că suntem la ceas
aniversar, am ales să ne oprim
asupra produsului-vedetă al
companiei, primul şi cel mai
vândut produs Forever: Aloe
Vera Gel. Ne-am obişnuit să
spunem mereu că este un
produs de calitate excepţio-
nală. Haideţi să vedem în ce
constă această calitate.
Avantajele de care beneficiezi
alegând Aloe Vera Gel de la
Forever Living Products sunt
atât de multe, încât nu pot face
obiectul unui singur articol. De
aceea vom analiza principalele
aspecte care-l diferenţiază de
alte produse pe bază de aloe.

�� Integrarea verticală
În timp ce majoritatea companiilor
controlează doar una sau două etape
ale procesului de producţie, Forever
Living Products a adoptat conceptul
integrării verticale a tuturor etapelor
de producţie, pentru a garanta
respectarea calităţii în fiecare fază.
Ce înseamnă, mai exact, integrarea
verticală? Înseamnă că firma:

� Are propriile plantaţii de
Aloe vera.
� Are propriile facilităţi de
prelucrare şi stabilizare.
� Are una dintre cele mai
mari fabrici de procesare a
gelului stabilizat de aloe.
� Are laboratoare proprii
de cercetare.
� Are propria flotă de
transport al produselor
către filialele din întreaga
lume.

�� De la plantă la produs
Fabricarea unor produse pentru
sănătate şi frumuseţe de cea mai
înaltă calitate începe de la cultivare.
Forever Living Products cultivă Aloe
vera pe milioane de hectare de sol

fertil în Statele Unite, Mexic şi
Republica Dominicană. Acest lucru
asigură continuitatea recoltei în cazul
în care una dintre regiuni este
afectată de calamităţi naturale.

�� Mediu fără pesticide şi
chimicale
Pentru a asigura gradul înalt de
puritate a produselor, Forever Living
Products foloseşte doar fertilizatori
naturali, iar procesele de cultivare,
recoltare şi producţie se desfăşoară
într-un mediu lipsit de conservanţi
chimici şi pesticide. 

Fabricarea produselor pe bază de
Aloe vera presupune o muncă
deosebită. Cultivarea, recoltarea şi
procesarea trebuie de cele mai multe
ori realizate manual.

��Totul începe de la
planta Aloe vera
Fiecare plantă aloe se dezvoltă
pornind de la o frunză detaşată de
planta-mamă. Aceste frunze sunt,
apoi, puse în pământ pentru a da

naştere unor noi plante. După doi ani
de cultivare atentă, frunzele din
exteriorul plantei sunt gata de
recoltare. Fiecare frunză matură de
Aloe vera este îndepărtată manual, cu
mare grijă, de plantă. Muncitorii fac o
mică incizie la baza frunzei şi o
îndepărtează cu grijă, pentru a nu
periclita dezvoltarea în continuare a
celorlalte frunze. Plantele de Aloe
vera rămân productive timp de 3-4 ani
după ce ating maturitatea, fiecare
producând peste 50 de frunze în
timpul duratei de viaţă.

După detaşarea frunzei de plantă,
gelul translucid din interior devine
vulnerabil la efectele oxidării. Forever
Living Products îşi ia toate măsurile
necesare pentru a scurta la minim
timpul de expunere a frunzelor
proaspăt recoltate, pentru a păstra
gelul pur şi proaspăt. Acest lucru
presupune procesarea frunzelor la
foarte scurt timp după recoltare. Iată
de ce facilităţile de procesare ale
companiei sunt amplasate foarte
aproape de plantaţii. Frunzele

F O R E V E R | România & Republica Moldova | ianuarie 2010 | 129 7foreverliving.com ���
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proaspăt recoltate sunt încărcate în
remorci şi transportate rapid la
facilităţile de procesare, unde trec
printr-un proces intens de spălare.
Fiecare frunză este analizată manual,
i se înlătură capetele, apoi este din
nou spălată, fiind pregătită pentru
extragerea gelului.

�� Extragerea gelului pur
şi înlăturarea cojii
Sistemul patentat Forever Living de
extragere a gelului separă gelul
translucid de aloe de epiderm. În timp
ce alţi producători folosesc frunza
întreagă, inclusiv coaja, pentru fabri-
carea produselor pe bază de Aloe
vera, Forever Living Products înde-
părtează coaja şi o foloseşte ulterior
ca îngrăşământ natural pe plantaţii. 

Gelul pur de aloe proaspăt extras este
colectat în recipiente de oţel inoxi-
dabil, apoi filtrat pentru îndepărtarea
eventualelor reziduuri de coajă, fiind

ulterior supus unui proces brevetat de
stabilizare, prin care se împiedică
oxidarea şi sunt păstrate în totalitate
calităţile sale naturale.

După stabilizare, gelul este ambalat şi
sigilat, urmând să fie supus unor
procese riguroase de control al
calităţii şi purităţii.

�� Certificarea I.A.S.C.
(Consiliul Ştiinţific
Internaţional pentru Aloe)
Crearea unor produse de care depind
sănătatea şi frumuseţea a milioane de
oameni presupune o responsabilitate
uriaşă. Iată de ce calitatea este
principala preocupare a companiei.
Forever testează produsele şi ingre-
dientele produselor sale de-a lungul
tuturor fazelor procesului de pro-
ducţie, pentru a se asigura că
respectă cele mai înalte standarde de
calitate şi puritate. Respectarea
acestor standarde a adus companiei o
serie întreagă de distincţii: certificarea

Consiliului Ştiinţific Internaţional pentru
Aloe, sigla Kosher şi cea Islamică. 

După testare şi aprobare, gelul de
aloe este transportat în containere
sigilate la fabrica Aloe Vera of
America, din Dallas, facilitate care
reuneşte, sub acelaşi acoperiş,
departamente de cercetare şi dez-
voltare, creare de produse, îmbute-
liere şi ambalare, laboratoare de
control al calităţii, depozitare şi expe-
diere.

�� Aloe Vera Gel -
Produsul numărul 1 al
companiei
Odată ajuns de la facilităţile de
stabilizare, gelul de Aloe vera este
supus unei alte serii de teste
microbiologice. După aprobare, gelul
stabilizat este trimis direct la linia de
îmbuteliere. Pentru asigurarea calităţii
şi consistenţei, tehnicienii de control
al calităţii inspectează şi cântăresc
aleatoriu flacoanele de gel, pe măsură
ce sunt umplute şi sigilate. 

�� Un produs special
într-un ambalaj special
Chiar şi flacoanele de Aloe Vera Gel
sunt diferite. Pentru a evita expunerea
gelului la efectele oxidării, flacoanele
sunt realizate din trei straturi diferite
de plastic.

Iată de ce milioane de oameni din întreaga
lume beau zilnic Aloe Vera Gel, unul dintre
cele mai sănătoase şi mai nutritive alimente
pe care le avem la dispoziţie. 

Iată de ce milioane de oameni au rămas
fideli companiei care defineşte cu
rigurozitate calitatea şi pune totul în slujba
respectării angajamentului pentru calitate. 

De 11 ani aducem calitatea în casele
dumneavoastră. Vă invităm să rămâneţi
alături de noi, pentru noi experienţe pe care
să le trăim împreună!
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PRIMELE 5 CODURI ÎN FUNCŢIE DE PC TOTALE ACUMULATE ÎN PERIOADA
DECEMBRIE 2008 – NOIEMBRIE 2009

1. Daniel & Maria
Parascan,

Senior Manageri

2. Carmen & Gabriel
Larion,

Senior Manageri

3. Elisaveta &
Alexandru Pocaznoi,

Soaring Manageri

4. Marilena & Teodor
Culişir,

Soaring Manageri

5. Elena Angelescu,
Soaring Manager

1. Aurel &
Veronica Meşter,

Diamant-Safir Manageri

2. Camelia & Daniel
Dincuţă,

Safir Manageri

3. Cristiana & Eugen
Dincuţă,

Senior Manageri

4. Constanţa & Dănuţ
Mei-Roşu,
Manageri

5. Lucica & Gheorghe
Tăbăcaru,

Senior Manageri

Echipa Forever Living Products România a demonstrat şi în 2009 că ştie ce înseamnă să munceşti cu dăruire, să pui pasiune în
ceea ce faci, să îi ajuţi pe cei de lângă tine să fie mai sănătoşi şi mai prosperi împărtăşindu-le cea mai mare oportunitate din

lume: afacerea Forever. Toate acestea s-au întâmplat şi datorită liderilor noştri din President’s Club 2009, cărora le mulţumim pentru
întreaga activitate din anul trecut.

Vă invităm să îi cunoaşteţi pe noii membri President’s Club 2010! Ei sunt cei cărora le revine, în acest an, sarcina de a conduce
compania pe un drum ascendent. Suntem siguri că vor reprezenta cu onoare Forever România în lume. Vă felicităm din suflet!

Condiţia de bază pentru a deveni membru President’s Club este calificarea la programul stimulativ Profit Sharing. În plus faţă
de acest criteriu, au fost desemnate să facă parte din acest club exclusivist:

PRESIDENT’S
CLUB2010

PRIMELE 5 CODURI ÎN FUNCŢIE DE PC PERSONALE ŞI NON-MANAGERIALE ACUMULATE ÎN PERIOADA
DECEMBRIE 2008 – NOIEMBRIE 2009
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FOREVER De sezon

Eînceput de an. Este, deci, vremea rezoluţiilor decisive şi a
unei liste lungi de ţeluri de îndeplinit. Uită-te în urmă, la ceea
ce ai reuşit să realizezi din tot ce ţi-ai propus pentru anul

care s-a încheiat. Eşti mulţumit? Foarte bine, înseamnă că poţi şi
trebuie să fixezi ştacheta şi mai sus! Nu eşti mulţumit? Nu te
întrista! Ai în faţa ta un an nou-nouţ în care toate planurile tale pot
deveni realitate.

EVREMEA PLANURILOR

Gândeşte-te că eşti un pictor talentat, iar zilele anului compun
pânza pe care îţi vei aşterne creaţia. Ambiţia, pasiunea, energia,
dorinţa de a reuşi, perseverenţa, dinamismul, bucuria de a trăi,
dragostea de viaţă şi dorinţa de a face bine sunt culorile pe care
le ai la dispoziţie pentru creaţia ta. Ce faci cu talentul, pânza şi
instrumentele pe care le ai la dispoziţie depinde doar de tine.

Cu siguranţă ţi-ai stabilit deja nişte ţinte clare pentru acest an. Nu
despre ele ne propunem să vorbim în acest articol, ci despre felul
în care le poţi transforma mai repede şi mai uşor în realitate.
Urmează sfaturile de mai jos şi împărtăşeşte-le tuturor
colaboratorilor tăi! Construiţi-vă împreună planuri îndrăzneţe!

�Stimulează-ţi mintea şi creativitatea
Studii de specialitate arată că, dacă vrei să-ţi menţii mintea activă
pentru mult timp şi să o stimulezi să funcţioneze la capacitate
maximă, trebuie să te expui zilnic la câte o provocare. Nu te
mulţumi doar cu activităţile de rutină pe care le faci aproape din
instinct zi de zi. Citeşte măcar câteva pagini zilnic! Nu numai
că-ţi vei îmbunătăţi cunoştinţele, dar vei beneficia şi de o
binemeritată relaxare. Interacţionează cel puţin cu 1-2 persoane
noi în fiecare zi! Rezultatele vor fi vizibile chiar şi la nivelul afacerii
tale.

ÎNCEARCĂ:
� 2 tablete pe zi de Forever Ginkgo Plus sunt un ajutor de
nepreţuit pentru întreţinerea creativităţii. S-a dovedit că
ginkgo îmbunătăţeşte circulaţia cerebrală şi creşte energia
organismului, fiind supranumit „tonic al creierului”.

� 3 tablete pe zi de Forever Gin-Chia cresc vitalitatea şi
rezistenţa organismului. Combinaţia de ginseng şi salvie
din formula produsului are importante proprietăţi
antioxidante, datorită conţinutului bogat de vitamine şi
minerale.

�Hrăneşte-ţi corespunzător creierul
Felul în care te hrăneşti îţi afectează în mod direct creierul.
Cercetări de specialitate au dovedit că o alimentaţie de calitate
poate creşte coeficientul de inteligenţă, ameliora starea de spirit,
stimula memoria şi menţine mintea tânără. Elementele cheie
pentru menţinerea sănătăţii creierului sunt: nutriţia adecvată, apa
şi oxigenul.

� MENŢINE CONSTANT NIVELUL GLUCOZEI ÎN
SÂNGE.
Glucoza este hrana principală a creierului. Alege
carbohidraţi de calitate. Dacă eşti mereu pe drumuri şi nu

ai timp să iei masa în linişte,
prepară-ţi un shake Forever Lite cu
aromă de vanilie sau ciocolată. Este
bogat în vitamine, minerale, carbo-
hidraţi şi proteine.

� AI GRIJĂ SĂ NU-ŢI
LIPSEASCĂ DIN DIETĂ ACIZII
GRAŞI ESENŢIALI.
Îi găseşti în peşte gras (somon,
macrou), ulei de măsline, nuci şi alte
fructe oleaginoase. Încearcă să
incluzi aceste alimente în dietă, iar
dacă nu reuşeşti mereu aminteşte-ţi
că ai la îndemână Forever Arctic-
Sea Omega-3, cu un conţinut
echilibrat de acizi graşi Omega-3 şi
Omega-9, ce sprijină buna funcţi-

îndrăzneţe
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onare a sistemului circulator şi
a creierului şi menţin în limite
normale colesterolul şi trigli-
ceridele.

� ALEGE O DIETĂ
BOGATĂ ÎN PROTEINE.
Sunt esenţiale pentru
formarea neurotransmiţă-
torilor, vitali în procesul de
gândire. Pentru un cocteil
echilibrat de proteine de
calitate, plus vitamine şi
minerale ai la dispoziţie
Forever Lite Ultra, cu
gust de vanilie sau

ciocolată. Optează pentru un shake gustos şi hrănitor ori
de câte ori eşti pe fugă sau ai poftă de ceva delicios.

� ASIGURĂ-ŢI NECESARUL DE VITAMINE ŞI
MINERALE.
Ideal ar fi să poţi include zinic cel puţin cinci porţii de fructe
şi legume proaspete în dieta ta. Dar cum ştim cu toţii că
acest lucru este de cele mai multe ori imposibil, nu uita de
Forever Nature’s 18, o combinaţie de 18 fructe şi legume
bogate în antioxidanţi atât de necesari pentru lupta

împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi. În plus,
flavonoidele din fructe şi legume sunt stimuli excelenţi
pentru creier.

� BEA ZILNIC CEL PUŢIN 2 LITRI DE APĂ.
Hidratarea este esenţială pentru buna funcţionare a
creierului.

� OXIGENEAZĂ-ŢI CREIERUL.
Încearcă să faci zilnic cel puţin câteva reprize scurte de
exerciţii fizice uşoare, din care să nu lipsească cele de
respiraţie.

�Exersează pentru o minte mai ageră.
30 de minute de antrenament cardio de cel puţin trei ori pe
săptămână pot reduce cu până la 20% riscul de pierderi de
memorie sau probleme de concentrare. Dacă vrei un plus de
stimulare pentru creier, schimbă periodic exerciţiile şi alege
coregrafii mai complicate. Vei reuşi, astfel, să-ţi îmbunătăţeşti
timpul de reacţie în situaţii critice.

Păstrează legătura cu lumea care te înconjoară. Cercetările au
arătat că persoanele care menţineau constant legătura cu cei din
jur aveau o memorie de două ori mai bună decât cei retraşi.

Îţi dorim creativitate din plin, optimism şi o minte cât mai ageră, ca
să profiţi din plin de anul ce abia a început!
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FOREVER Mereu în top

FOREVER
- un răspuns
pentru o viaţă

Niciun strop de energie nu este irosit dacă
este folosit spre binele celorlalţi. Niciun
cuvânt nu se risipeşte dacă aduce lumină şi
încredere în sufletul celui de lângă tine. Nicio
noapte nu este pierdută dacă materializează
strategii şi planuri de lucru pentru cei care le
aşteaptă cu speranţă în suflet. Nicio durere
nu este prea grea încât să te facă să renunţi
la ceea ce ai construit în ani de muncă. Toate
acestea le simt, zi de zi, cei care o cunosc şi
lucrează alături de doamna Elena Ange-
lescu, Soaring Manager Forever.

Ce valoare are o secundă? Dar un minut?
Dar o zi sau o viaţă? Probabil că mulţi dintre
noi nu au răspunsul, dar cei care au primit în
viaţa lor oportunitatea FOREVER pot încerca
să răspundă. Răspunsuri cât o viaţă de om.
Iar răspunsul doamnei Elena Angelescu este
simplu, modest şi cuprinzător, totodată:
„FOREVER este viaţa mea. Aceste produse
minunate fac parte zi de zi din mine. Nimic nu
este mai nobil şi mai plăcut decât să-i ajutăm
pe ceilalţi. Sănătatea este cel mai de preţ
dar. Astăzi fac mai mult decât ieri, mâine mai
mult decât azi. Toţi ne-am născut să fim
învingători, avem dreptul la un alt stil de
viaţă, la o viaţă mai bună. Niciodată nu mă
gândesc mai întâi la ce pot face pentru mine,
ci la ce pot face pentru ceilalţi.”

Se spune că o imagine face cât o mie de
cuvinte. Dar faptele? Dacă din miile de

cuvinte de înţelepciune ar trebui ales unul
care să o reprezinte pe doamna Elena
Angelescu, cel mai bine s-ar potrivi un vechi
proverb chinezesc: „Dacă vrei roade pentru
un an, seamănă orez; dacă vrei belşug
pentru zece ani, sădeşte o pădure; dacă vrei
bogăţie pentru o viaţă, instruieşte oameni.”
Prin faptele lui, prin ceea ce sădeşte în
oameni în momente de bucurie, dar mai ales

în momente dificile, un adevărat lider iese în
faţa tuturor. Şi rămâne exemplu, şi motivaţie,
şi dovadă de succes. Şi o imagine cât o mie
de cuvinte pentru fiecare frază pe care a
rostit-o. Aşa cum recunosc şi cei pe care
i-am întrebat ce înseamnă pentru ei omul şi
Managerul Elena Angelescu.

„Este un om extraordinar din toate punctele
de vedere, foarte apropiată de oameni. Te
ridici numai când o auzi vorbind, pentru că

are un adevărat dar de a încuraja oamenii.
Mi-a fost întotdeauna de mare ajutor, mi-a
fost alături la bine şi la greu. Mă inspiră şi
vreau să urmez modul doamnei Angelescu
de a ajuta oamenii, bunătatea, încrederea în
semeni, puterea pe care o are de a pune pe
primul loc ajutorarea celui care se află în
nevoie.”

Elena Ignat, Manager

De profesie învăţătoare, doamna Angelescu
a format cu dragoste, de-a lungul anilor, zeci
de generaţii de copii, dăruindu-le din
cunoştinţele şi experienţa ei de viaţă.
Aceleaşi principii le aplică şi în afacerea
Forever, fiind mereu alături de echipa sa.

„Un om cu o dăruire excepţională pentru cei
din jur, cu multă înţelepciune, care ştie foarte
bine să aprecieze oamenii, un om corect din
toate punctele de vedere. Iubeşte oportu-
nitatea FOREVER mai mult decât orice, ştie
cum să lucreze, să-i ajute să înţeleagă
activitatea FOREVER. Îmi doresc să pot
adopta acelaşi stil de lucru cu oamenii,
răbdarea, puterea sa de convingere. Aş vrea
să fiu măcar pe jumătate ca doamna
Angelescu. Pentru că îi înţelege pe toţi aşa
cum sunt şi merge mai departe. Este unică.
Nu amână, nu se dă deoparte, îşi stabileşte
priorităţile în funcţie de activitatea
FOREVER, iar codul etic îi este literă de
lege.”

Florica Moraru, Supervizor

Sfârşitul de an 2009 a adus un nou membru în familia de Soaring Manageri Forever. Într-o
perioadă în care mulţi dintre noi sunt descurajaţi de condiţiile economice dificile şi renunţă
de multe ori să-şi urmeze visurile, doamna Elena Angelescu reprezintă dovada vie a
faptului că nimic nu-ţi poate sta în cale şi nu te poate opri din drum atunci când ai ţeluri
precise şi eşti decis să nu te mulţumeşti cu puţin în viaţă. La o vârstă la care alţii aleg să
se bucure în linişte de copii şi nepoţi, doamna Angelescu a decis că stă doar în puterea
ei să-şi schimbe stilul de viaţă. A acceptat oportunitatea Forever şi a transformat această
afacere într-o şansă unică de a-şi împlini visurile, ajutându-i şi pe alţii să devină mai
sănătoşi şi mai prosperi. Recent calificată pentru a şasea oară la programul stimulativ Profit
Sharing, doamna Elena Angelescu este, şi în acest an, membru President’s Club şi,
totodată, un lider adevărat şi model de succes pentru toţi cei care-şi doresc mai mult de
la ei înşişi şi de la viaţă.
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„Cel mai bun Manager Forever, din punctul
meu de vedere. Îi ajută pe cei din jur să
obţină ceea ce îşi doresc. Eu am fost ajutat
foarte mult, şi la fel de mult îi ajută şi pe alţii,
indiferent de linia în care se află. Este un
adevărat exemplu pentru cei din jur.”

Costică Bratu, Manager

Când am contactat-o pentru realizarea
acestui articol, doamna Angelescu era în
febra pregătirilor pentru sărbători, ambalând
personal darurile pentru cei dragi. Şi ne-am
întrebat cum reuşeşte să aibă timp pentru
toate: să fie alături de echipă şi de familie,
să-şi planifice riguros activităţile pentru
fiecare zi, lună şi chiar an, să participe la
toate întâlnirile companiei şi să susţină
constant prezentări şi instruiri. Răspunsul a
venit chiar de la dumneaei, atunci când am
rugat-o să ne spună ce înseamnă pentru
dumneaei calificarea la Profit Sharing: „Acest
program unic m-a ajutat să fiu permanent în
competiţie cu mine, să-i ajut şi să-i învăţ pe
colaboratori să devină lideri şi exemplu
pentru echipele lor. Nu am cerut niciodată
nimănui din echipa mea să facă un lucru pe
care eu nu l-am făcut”.

„Doamna Angelescu uimeşte prin capaci-
tatea de a-şi realiza ţelurile, de a-şi organiza
munca de zi cu zi, de a rămâne mereu în top,
demonstrând tuturor că FOREVER este o
oportunitate reală, la orice vârstă şi în orice
context. Prin perseverenţa, dăruirea şi
loialitatea sa, calităţi fără de care nu există
succes pe termen lung, a devenit un exemplu
pentru toţi colaboratorii Forever din România.
Se aseamănă cu planta Aloe vera: modestă,
tăcută, dar înfăptuind lucruri incredibile!
Felicitări doamnei Angelescu şi echipei sale
pentru aceste realizări remarcabile!”

Cu dragoste şi respect, Aurel şi Vera
Meşter, Diamant-Safir Manageri

„Spirit de lider autentic, doamna Angelescu
ştie cum să te ghideze, să te înveţe,
anticipează întotdeauna problemele şi ştie
cum să le soluţioneze. De cele mai multe ori
se gândeşte mai mult decât mine la
rezolvarea problemelor mele. Se bucură cu
adevărat când eşti fericit. Este foarte
promptă, face ceea ce trebuie făcut la
momentul potrivit. Are o voinţă pe care n-am
văzut-o la nimeni. O respect şi o iubesc
pentru că mi-a dăruit mai mult decât am
aşteptat de la dumneaei. O admir pentru forţa
pe care o are de a merge mai departe pentru
ceilalţi.”

Dana Petre, Asistent Supervizor

„O doamnă cu un suflet mare, cu o răbdare
îngerească. Un adevărat model. Modestă,
atât de modestă încât unii ar putea-o neglija
chiar. Ştie să te ierte, să te înveţe, să te
mobilizeze. Îmi doresc foarte mult să
reuşesc, tocmai ca să n-o dezamăgesc. Şi
nu-mi imaginez FOREVER fără doamna
Angelescu!”

Liliana Ungureanu, Supervizor

„O persoană deosebită, cum rar întâlneşti în
viaţă. Are o forţă ieşită din comun, este tot
timpul activă, devotată, cu dragoste faţă de
oameni, cu puterea de a-i ajuta. Am regăsit în
doamna Angelescu puterea credinţei în bine,
în frumos, putere pe care mă străduiesc să o
găsesc şi în mine.”

Ana-Maria Comârzan, Supervizor

„Doamna Angelescu este un sponsor
minunat, sensibil şi tenace, cu o dorinţă
extraordinară de a-i ajuta pe cei din jur. Are o
mare putere de inspiraţie pentru noi, cei din
echipa domniei sale, şi ne străduim
să-i urmăm exemplul. Este un adevărat lider.”

Dorina Arsenie, Manager

„Este o vizionară cu o putere de muncă
fantastică, pe care numai o persoană
înzestrată cu calităţi de excepţie, cum este
doamna Angelescu, o poate pune atât de
mult în slujba binelui pentru semeni!”

Mihaela Dumitru, Manager

Din toată experienţa doamnei
Angelescu, din toate cuvintele în

care o descriu cunoscuţii se poate
spune că, prin activitatea sa, a

demonstrat ceea ce Rex ne spune
de fiecare dată, şi anume că

„Puterea Forever este puterea
dragostei”, iar succesul nu se lasă

aşteptat atunci când pasiunea,
viziunea şi dragostea de oameni

îţi ghidează fiecare pas. Felicitări,
doamna Angelescu, şi vă

mulţumim pentru fiecare zi pe
care o petreceţi alături de noi,

pentru că datorită dumneavoastră
lumea Forever este o lume mai

bună.



FOREVER Profit Share

ANUL ACESTA VEI CÂŞTIGA UN CEC

PROFIT
Ca dovadă a stabilităţii de care se bucură, dar şi în semn
de apreciere pentru elita distribuitorilor săi, Forever Living
Products acordă în fiecare an cecuri generoase din profitul
ei, cu sume între mii şi sute de mii de euro. Nu te lăsa
intimidat(ă) de aceste sume, te poţi număra şi tu printre cei
care le primesc. Este mai simplu decât crezi. Trebuie doar
să ai un plan bine pus la punct, să crezi în tine şi în
generozitatea companiei.

Prima condiţie şi cea mai
importantă este să atingi
nivelul de Manager, iar acum,
cu ajutor noului sistem NDP, îţi
va fi mult mai uşor. Apoi să
realizezi aşa zisul „Program
de maşină”. Din nou, sistemul
NDP îţi uşurează sarcina. Îţi
vei da seama imediat că în
Forever fiecare program
stimulativ pe care îl realizezi
este, de fapt, un ajutor pentru
realizarea celuilalt, iar la
capătul acestei călătorii te
aşteaptă recompensa abso-
lută: cecul Profit Share. Acum
poţi porni la drum!

Perioada de calificare:

� 1 ianuarie - 31 decembrie, în fiecare an, timp în care trebuie
întrunite toate condiţiile de calificare.

Există condiţii de calificare ce se aplică tuturor celor trei
niveluri.
� în primul rând, trebuie să fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună a
perioadei de calificare.

� apoi, trebuie să te califici pentru Bonusul de Conducere pe
tot parcursul anului, să participi la Programul Stimulativ de
Merit şi să-ţi construieşti afacerea respectând principiile de
marketing corecte şi Politicile Companiei;
� ultima, dar nu cea din urmă condiţie este să participi şi să
sprijini toate evenimentele organizate de companie.

Există trei niveluri de calificare. La finalul fiecărui an,
compania determină suma care revine distribuitorilor din
profitul anului respectiv. Jumătate din această sumă este
împărţită Managerilor care se califică la nivelul 1; o treime este
alocată calificaţilor la nivelul 2 şi o şesime celor de la nivelul 3.

IMPORTANT:
Managerii calificaţi la nivelul 2
primesc o cotă parte din sumele
alocate nivelurilor 1 şi 2, iar cei
calificaţi la nivelul 3 – o cotă
parte din sumele alocate tuturor
celor 3 niveluri.

SHARE
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Dacă ai în vedere Nivelul 1 al programului Profit Share
la începutul anului, afacerea ta va avea cu siguranţă un volum
non-managerial (între tine şi distribuitorii care generează
acest volum nu există alţi Manageri). În plus, vei sponsoriza
noi distribuitori pe durata perioadei de calificare. Pe măsură ce
aceştia generează vânzări, ne vom referi la ele ca la volum
non-managerial. Pe parcursul anului trebuie să aduni cel puţin
150 de puncte credit non-manageriale noi şi un total de
700 de puncte atât cu grupul non-managerial nou, cât şi cu
cel existent. Punctele distribuitorilor responsorizaţi nu vor fi
luate în calcul pentru cele 150 de puncte, dar se vor lua în
calculul celor 700. Totodată, pentru cele 700 de puncte se vor
lua în calcul şi punctele personale. Punctele noului grup non-

managerial vor fi cumulate din toate ţările în care eşti activat
ca distribuitor, dar punctele grupului non-managerial existent
trebuie să fie generate în ţara în care te califici la acest
program. În plus, trebuie să ai în linia inferioară un Manager
Recunoscut care, pe parcursul anului, să acumuleze 600 de
puncte în ţara în care te califici. În acest punctaj intră atât
punctele lui non-manageriale, cât şi cele manageriale. Nu
contează în a câta generaţie este acest Manager. Poate fi un
Manager existent sau unul nou format în perioada de
calificare, atât timp cât cele 600 de puncte sunt realizate după
ce a atins nivelul de Manager.

Nivelul 2 te recompensează pentru munca depusă
alături de Managerii din linia inferioară şi ajutorul oferit în
calificarea lor pentru Profit Share. Volumul non-managerial
necesar pentru această calificare se micşorează la 100 şi 600
de puncte, iar în loc de un Manager cu 600 de puncte este
nevoie de trei, fiecare în linii diferite, care să se califice la orice
nivel Profit Sharing în ţara în care te califici şi tu. Nu contează,
însă, în a câta generaţie sunt aceşti trei Manageri.

Nivelul 3 - obiectivul suprem. Cecurile
acordate la acest nivel includ, pe lângă sumele alocate
nivelului 3, şi o cotă parte din nivelurile 2 şi 1. Pentru a te
califica la acest nivel ai nevoie de 500 de puncte non-
manageriale de la grupul existent şi 100 de la cel nou, plus 6
Manageri din linia inferioară care, la rândul lor, să se califice la
acest program. Din nou, nu contează generaţia din care fac
parte aceştia.

ASTA ESTE TOT!
Un program stimulativ atât de simplu, dar atât de

generos! Te poţi vedea deja pe scenă, primind cecul?
Distribuitori ca şi tine din întreaga lume au reuşit. Tu de

ce n-ai reuşi? Propune-ţi să fii unul dintre Managerii
calificaţi anul acesta şi bucură-te de stilul de viaţă liber

şi prosper pe care ţi l-ai dorit dintotdeauna.

PROFIT SHARING - nivelul 1

PROFIT SHARING - nivelul 2

PROFIT SHARING - nivelul 3
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FOREVER Focus

A început sezonul sporturilor de iarnă
SUNTEŢI PREGĂTIŢI?
Aceia dintre voi care iubesc
sporturile de iarnă se bucură
cu siguranţă de zăpadă.
Pentru a veni în ajutorul
vostru Forever Living Products
vă oferă câteva sfaturi utile
pentru o zi la munte, pe
pârtie sau la patinoar.
Odată ce ai stabilit destinaţia, mai rămâne
să împachetezi echipamentul, în funcţie de
sportul de iarnă pe care l-ai ales. Patinele,
sania sau schiurile sunt şi ele pregătite
acum. Dar cum eşti un sportiv Forever, ia
cu tine rucsacul galben şi pune în el:

Forever Essentials – pentru o
vacanţă de câteva zile,
pliculeţele cu 4 tablete
de Forever Nature-Min,
2 tablete de Forever
Bee Pollen, 2 tablete
de Forever Absorbent-C,
o capsulă de Forever

A-Beta-CarE şi una de Forever Arctic–Sea
te vor ajuta să rămâi în formă. Îţi vor oferi
necesarul zilnic de vitamine şi îţi vor spori
energia şi vitalitatea.

Aloe Blossom Herbal Tea –
băutură fără calorii şi cofeină, cu gust

delicios şi aromă boga-
tă, te ajută să înfrunţi
de frigul de afară şi îţi
potoleşte setea. Prepa-
rat cu grijă şi depozitat
într-un termos, îşi va

găsi un loc numai bun în rucsacul galben.
Şi pentru că Aloe Blossom Herbal Tea
merită un îndulcitor natural, bogat în
glucide, minerale, vitamine, enzime,

aminoacizi şi proteine, nu uita de Forever
Bee Honey.

Forever Aloe2Go –
pentru că ştim cât mult
iubeşti băuturile nutritive pe
bază de aloe. Cocteilul
antioxidant delicios, ambalat
practic, îţi va furniza un plus
de energie. Servit preferabil
înainte de masă, îţi va ajuta sistemul
imunitar să fie mereu la înălţime.

Fast Break Energy Bar – o porţie
de energie este întotdeauna binevenită.
Un baton Forever
Fast Break conţine
50% din necesarul
zilnic de vitamine şi
minerale, plus ami-
noacizi, enzime şi fosfor. Este o gustare
delicioasă şi are doar 230 Kcal per baton.

Aloe Sunscreen – cu toţii ştim că,
după o zi petrecută afară, atunci
când soarele străluceşte cu
putere, tenul poate avea de
suferit chiar dacă este iarnă. De
aceea Aloe Sunscreen nu
trebuie să-ţi lipsească din bagaj
când pleci la drum. Formula cu
factor de protecţie 30 şi gel

stabilizat de Aloe vera îţi oferă protecţia
necesară când vrei să te bucuri de
zăpadă.

Aloe Lips – buze crăpate din cauza
vântului sau a frigului? Nu şi cu Aloe Lips!

Formula hidratantă şi
proprietăţile calmante
ale gelului de aloe sunt

ideale pentru îngrijirea buzelor în orice
anotimp.

Aloe Heat Lotion –
după o zi întreagă de schi,
săniuş sau patinat nimic nu
este mai potrivit pentru
calmarea durerilor musculare
decât un masaj cu Aloe Heat
Lotion, cu efect de încălzire
locală.

Acum eşti pregătit! Îţi dorim
distracţie plăcută şi, nu uita,

sporturile de iarnă sunt un bun prilej
de a-ţi face prieteni noi, potenţiali

colaboratori Forever. Aşa că nu strică
să ai în plus câteva Aloe Lips, Fast

Break Energy Bar, pliculeţe de
Aloe2Go sau chiar un pahar de Aloe
Blossom Herbal Tea. Oferă-le noilor

cunoscuţi şi aşteaptă reacţia.
Afacerea ta va avea de câştigat cu

siguranţă, chiar şi în timpul liber. Mai
simplu de atât nu se poate!
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� 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 de schimb euro / leu
comunicat de FOREVER LIVING în ultima zi lucrătoare a

fiecărei luni.

1. La toate centrele
de distribuţie din
ţară

La sediul central din
Bucureşti,
Bd. Aviatorilor nr. 3 se
pot ridica doar
comenzile personale.

2. 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.

3.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 (dacă aţi menţionat adresa de
e-mail în Formularul de Înscriere), 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
serviciul SMS sunt disponibile pe www.foreverliving.com .

IMPORTANT

CUM AFLU SITUAŢIA PUNCTELOR CREDIT?

Forever Living Products România a deschis un nou canal de
comunicare cu distribuitorii săi. Puteţi trimite informaţii, întrebări sau

propuneri legate de activitatea de marketing, comunicare şi
promovare pe adresa marketing@foreverliving.ro . Veţi primi

răspunsuri în timpul cel mai scurt, în măsura relevanţei şi importanţei
problemelor ridicate."

Programul şi adresele
centrelor de distribuţie

Luni 12 - 20, Marţi, Joi, Vineri 9 - 17, Miercuri 9 - 19
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. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99

Cluj: � Str. Bistriţei 16, Cod 400430. Tel: 0264 418 765; 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: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444
Chişinău: � Bd. Dacia 24. Tel: 00373 22 92 81 82

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

NOU! Începând din luna ianuarie,
centrele de distribuţie vor fi deschise şi

SÂMBĂTA, între orele 9-17.

UNDE PLĂTESC PRODUSELE? VREI SĂ AFLI INFORMAŢII DESPRE EVENIMENTELE
COMPANIEI, DEZVOLTAREA AFACERII, PRODUSE?
COMPLETEAZĂ ADRESA TA DE E-MAIL PE FORMULARELE
SPECIALE PE CARE LE GĂSEŞTI LA CENTRELE DE DISTRIBUŢIE.

IMPORTANT

@
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FOREVER Calificări

Calificările lunii decembrie
România & Republica Moldova

MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Cristian & Nicoleta Amzica Piteşti Petre & Elena Ene
Gheorghiţa Antonescu Piteşti Toth Iuliana
Belényesi Andrei & Éva Melinda Lovasberény, Ungaria Gizella & Marius Botiş
Andreea Irina Bobâlcă Râmnicu-Vâlcea Aurel & Maria Bobâlcă
Denisa Cercelaru Negoieşti, PH Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
Teofil Ciotloş & Ecaterina Rânceanu Braşov Bandi Attila & Izabela
Ştefan & Leonora Costea Arad Gheorghe Liviu Pasc
Alina & Catalin Dimache Galaţi Liliana Berdan
Mirela Bianca Dumitrescu Craiova Elena & Ovidiu Velişcu
Ecaterina & Niculin Floricel Sprâncenata, OT Ion Bardici
Dumitru & Adela Flucus Şinca Noua, Bv Sorin & Viorica Bordei
Natalia Irimia Fălticeni, SV Elena & Aurel Bordei
Claudia & Dumitru Istrate Botoşani Natalita Irimia
Kovács Dorina & Balázs Miercurea-Ciuc Lucica Erdei
Elena Matei Craiova Violeta & Liviu Haită
Florina Minca Piteşti Elena & Georgel Haită
Pál István Csaba & Katalin Misentea, HR Belényesi Andrei & Éva
Irina & Ciprian Gabriel Patap Constanta Maria & Adrian Arghir
Mariana & Nicolae Paun Bucureşti Aurora Someşan
Marilena Melania & Miluţ Petrescu Topliţa Gizella & Marius Botiş
Valentina & Vasile Pîslaru Ploieşti Corina & Constantin Constantinescu
Ana Maria Poenaru Focşani Vasile & Mariana Arhirie
Elena Luminiţa & Georgel Preda Piteşti Cristian & Nicoleta Amzica
Corina Radu Craiova Mirela Dumitrescu
Victoria Staicovici Craiova Gabriel & Lolea Ciontea
Elena & Lucian Tonie-Nichili Braşov Liliana & Florian Moise
Costin & Bianca Vantoiu Zărneşti Sorin & Viorica Urdea
Vass Ildikó & Árpád Sf. Gheorghe Teofil Ciotloş & Ecaterina Rânceanu

Corina & Constantin Constantinescu Urlaţi Daniela Grigore
Sorin & Viorica Urdea Făgăraş, BV Bucurel & Gyögyike Ghirdă

ASISTENT MANAGERI SPONSORI
Aurel & Maria Bobâlcă Râmnicu-Vâlcea Elena Prodea
Lucica Erdei Miercurea-Ciuc Gizella & Marius Botiş
Elena Prodea Râmnicu-Vâlcea Gizella & Marius Botiş
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TOP 10 în funcţie de pc non-manageriale
realizate în luna decembrie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Gizella & Marius Botiş
2. Violeta & Liviu Haită
3. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
4. Cristiana & Eugen Dincuţă
5. Daniel & Maria Parascan

6. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
7. Daniela Grigore
8. Marilena & Teodor Culişir
9. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
10. Doina Ligia & Neculai Iordache

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna decembrie
(locul din luna precedentă)

1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Camelia & Daniel Dincuţă (2)
3. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (4)
4. Maria Pop (3)
5. Vajda Katalin (8)
6. Cristiana & Eugen Dincuţă (9)
7. Emilia & Petru Truşcă (13)

8. Marilena & Teodor Culişir (10)
9. Constanţa & Danuţa Mei Rosu (6)
10. Mircea & Dana Olariu (12)
11. Elena & Virgil Angelescu (5)
12. Derzsi Sámuel & Etelka (15)
13. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (17)
14. Smaranda Sălcudean (14)

15. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (18)
16. Marcela & Ion Şerban (20)
17. Constantin & Tania Popa (16)
18. Mariana Iuga (19)
19. Carmen & Gabriel Larion (nou)
20. Doina & Neculai Iordache (nou)

TOP 10 în funcţie de pc ale noilor
distribuitori realizate în luna decembrie
1. Constantin & Tania Popa
2. Doina Ligia & Neculai Iordache
3. Ioana Antohi
4. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
5. Irina Neicu

6. Corina & Constantin Constantinescu
7. Maria & Adrian Arghir
8. Cristina & Gheorghe Farcaş
9. Mariana & Nicolae Păun
10. Lucica Erdei

STIMULENTUL I

Ana Amza
Elena & Virgil Angelescu
Aszalos Ibolya & Csaba
Leonora & Florea Baciu
Maria & Mircea Bagdasar
Bandi Attila & Izabella
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
Corina & Dorin Frandeş
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
Papp Miklós
Eugen & Maria Plugaru
Adelia Clăvac
Smaranda Sălcudean
Szabó József & Marika
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Iuliana & Liviu Toma
Petru & Gheorghiţa Vasin
Maria Doina & Mircea Zecheru

STIMULENTUL II

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

(Criteriul pe baza căruia a fost întocmit acest clasament este realizarea statutului de Activ
prin acumularea a 1 pc în nume personal şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori.)




