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Mesajul Fondatorului Companiei

Schimbarea a fost,
cu siguranţă,
cuvântul de ordine
la Super Raliul din
Washington D.C.
Am vorbit, vineri

dimineaţa, despre schimbare şi aş vrea să revin acum asupra
acestui subiect deosebit de important.

Aşa cum am spus în discursul meu, schimbarea se petrece peste
tot în jurul nostru: în afacerea noastră, în familiile noastre,
practic în fiecare aspect al vieţii noastre. Prea des oamenii
resping schimbarea fie din teama de necunoscut, fie din dorinţa
de a rămâne în zona lor de confort. Precum personajele din
cartea despre care am vorbit, „Cine mi-a furat caşcavalul”, pe
care v-o recomand cu căldură tuturor, putem fie să anticipăm şi
să îmbrăţişăm schimbarea, fie să ne temem de ea şi s-o
respingem. Dar să nu uităm că indiferent de reacţia noastră,
schimbarea va veni şi doar acceptând-o şi implementând-o
efectiv vom putea evolua cu adevărat.

Sunt deosebit de încântat de schimbările pe care le vom face
pentru a ne conduce afacerea la un nou nivel de performanţă.
Şi sunt pe deplin convins că schimbările aduse de Raliul Global
din 2013 şi introducerea versiunii Profit Sharing 2.0 se vor
concretiza într-un succes incredibil pentru noi toţi.

Introducerea, cu mulţi ani în urmă, a programului Profit Sharing
a reprezentat un factor decisiv în succesul de care ne-am
bucurat până acum. Am oferit peste 100 de milioane de dolari
în toţi aceşti ani şi iubesc efectul pe care îl are acest program
asupra vieţilor voastre. Profit Sharing şi-a atins toate scopurile pe
care ni le-am propus şi chiar mai mult. Totuşi, oportunitatea este

la îndemâna noastră şi a sosit momentul să trecem la un nou
nivel în ceea ce priveşte Raliurile şi acest program stimulativ
special. V-am ascultat părerile şi cred din toată inima că acesta
este pasul corect pentru Forever Living Products şi, totodată,
şansa de a realiza mult mai multe decât am făcut-o deja. Într-o
lume a afacerilor măcinată de eşecuri, Forever Living Products a
fost şi continuă să fie un model de putere şi stabilitate. Am
încredere în voi toţi. Am încredere în echipa noastră
extraordinară şi cred că Profit Sharing 2.0 şi Raliul Global ne
vor conduce, în viitor, pe drumul unor noi succese.

Abia aştept să vă întâmpin pe toţi, anul viitor la Phoenix, la
ultimul Super Raliu Internaţional. Iubesc să fim acasă, în Arizona.
Nu cred că există un loc mai bun pentru a sărbători un astfel de
punct de referinţă decât aici – unde a început totul cu peste 33
de ani în urmă.

Aşadar, profitaţi de tot ceea ce aţi învăţat la Super Raliu şi
încheiaţi anul în forţă. Au rămas mai puţin de trei luni din 2011.
Nu le lăsaţi să treacă pe lângă voi şi nu permiteţi ca luna
decembrie să vă găsească fără să vă fi îndeplinit ţelurile pe
care vi le-aţi propus. Ştiu că mulţi dintre voi aţi muncit din greu
pentru a face din acest an unul extraordinar, dar sunt convins că
dispuneţi de un potenţial mult mai mare. Vă mulţumesc tuturor că
sunteţi parte a Forever Living Products şi demonstraţi zi de zi că
este, cu adevărat, cea mai mare oportunitate din lume.

Mereu al vostru,

Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
n companie, produse, site - la adresa de e-mail
marketing@foreverliving.ro
nutilizarea 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. 
nprocesarea înscrierilor şi a comenzilor - la adresa d
e e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia
Departamentului AS400”.
n 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?
nBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi
vizualizat pe www.foreverliving.com , în contul dvs. de
distribuitor. 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.
n 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.

ÎMBRĂŢIŞAŢI SCHIMBAREA,
DESCĂTUŞAŢI-VĂ 
POTENŢIALUL
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Mesajul Directorilor Generali

SUCCESS DAY
Vino alături de cât mai

mulţi prieteni la
evenimentul Success

Day din 19 noiembrie
2011, de la Sala

Palatului din Bucureşti. C
U

P
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Dacă ne-ar întreba cineva care este cel mai bun lucru din lume am
răspunde: „Grupul”. Forţa unui grup este de neoprit. Eficienţa unui
grup este inegalabilă. Victoria unui grup este o dovadă că întreaga
omenire poate reuşi. De aceea grupul este cel mai bun lucru din
lume. 

Ce-am răspunde, însă, la întrebarea care este cel mai rău lucru din
lume? Un grup care nu are un scop sau are unul greşit. Un grup
care nu se alcătuieşte prin calităţile oamenilor, ci prin slăbiciunile şi
temerile lor. Un grup care nu se mobilizează pentru a deveni o
echipă. Un grup în care fiecare om n-a ajuns încă să fie convins că
ceea ce face el este hotărâtor, că de acţiunile sale depind cu
adevărat succesul sau căderea întregii echipe.

Am văzut cum se desfăşoară o oră de sport la şcoala copiilor noştri.
Ştiam că lucrează cu un profesor bun, că fotbaliştii, voleibaliştii şi
baschetbaliştii lor au performanţe deosebite. Antrenamentul la care
am asistat ne-a lămurit cum îşi obţin reuşitele remarcabile. Am văzut
cum se desfăşoară încălzirea – mişcări obişnuite, pe care le-ar face
orice sportiv. Totul gradat ca dificultate. Totul în sincronizare per-
fectă, ca un singur om. Dar punctul cel mai înalt a fost etapa în care
elevii făceau ture de stadion. Cel care încheia şirul nu avea voie să
rămână ultimul – regula spune că trebuie să facă un efort şi să
alerge până ajunge primul. Credeţi că cel care rămânea acum
ultimul era scutit? Nicidecum. Trebuia să-şi adune şi el toate resursele
şi să ţâşnească pentru a ocupa locul din faţă, să preia comanda
echipei care aleargă, până în momentul în care noul conducător
ajungea să-l înlocuiască. 

De ce a ales profesorul un asemenea tip de antrenament? Pentru că
nivelul unui grup este dat întotdeauna de ultimul. Nu de primul, nu
de cei mai buni, cei mai hotărâţi, cei mai dispuşi să plătească preţul
succesului. De aceea o echipă de campioni este cea în care ultimul
îşi asumă permanent efortul de a ajunge primul. Şi chiar ajunge.

Este echipa în care ultimul loc este atât de puţin timp ocupat de
cineva dintre oamenii care o alcătuiesc, încât reprezintă mereu
anticamera pentru locul întâi. 

Suntem convinşi că cei care citesc acum aceste rânduri nu se află pe
ultimul loc în echipa Forever România. Dar dacă, de pe locul unde
vă situaţi în acest moment, fiecare dintre voi ar ţâşni până ajunge în
fruntea reţelei noastre? Dacă fiecare dintre voi şi-ar asuma faptul că
de ceea ce face el depind urcuşul sau coborârea companiei? Dacă
ar şti că prezentul şi viitorul Forever stau în numărul de telefoane pe
care le dă zilnic, în numărul de prezentări pe care le face
săptămânal, în perseverenţa de a căuta şi de a ajuta oamenii care
au nevoie de şansa Forever, în numărul de puncte acumulat lunar şi
în numărul de coechipieri pe care îi însufleţeşte permanent, îi sprijină,
îi ajută să prindă ritmul acestei afaceri imbatabile? Cum credeţi că ar
arăta compania din ţara noastră dacă fiecare dintre voi ar reuşi
ceea ce reuşesc la ora de sport elevii dintr-o şcoală generală?

Cum ar arăta Forever România dacă am transforma în deviză de
viaţă crezul lui Rex Maughan – Să acţionăm global? Dacă am alege
ca grupul nostru să fie o echipă în care toţi suntem pe locul întâi,
pentru că nu suntem nici angajaţi, nici distribuitori, ci parteneri ai
celei mai performante afaceri din lume?

Nu aşteptăm să răspundeţi în email-uri particulare. Nici pe wall-ul
paginii de Facebook Forever. Faptele vorbesc mai bine decât
cuvintele. Faptele spun întotdeauna adevărul. 

Vă aşteptăm pe fiecare dintre voi în topul echipei Forever România.
În topul unei companii unde ultimul loc nu există.

Vă urăm succes perfect şi forţa de a ajunge mereu pe locul întâi! 

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

VĂ AŞTEPTĂM PE 
FIECARE DINTRE 
VOI ÎN TOPUL
COMPANIEI FOREVER
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Domnule profesor, vă rugăm să ne
spuneţi care sunt factorii care afectează
negativ sănătatea ochilor?
Înainte de a vorbi despre acest subiect ar trebui
în primul rând să ştim că ochiul este o extensie
a creierului, având aceeaşi structură ca acesta.
Sănătatea ochilor este foarte importantă,
pentru că, deşi actul vederii are o componentă
fizico-chimică esenţială (legată de mediile
optice ale ochiului şi de structura retinei), de
fapt noi vedem cu creierul. Iată de ce, atunci
când structurile ochiului sunt intacte, dar zona
de analiză din creier este bolnavă, intervine
cecitatea centrală. Este foarte important să
susţinem atât sănătatea ochilor, ca parte
periferică a analizatorului optic, cât şi sănătatea
creierului, ca parte centrală a analizatorului
optic. Dacă una dintre ele nu funcţionează bine,
vederea ne este afectată. Zicala „scump ca
lumina ochilor” simbolizează, de fapt, totul
despre importanţa vederii.

Aşadar, domnule profesor, dacă am
înţeles corect, ceea ce ne afectează
creierul ne afectează şi ochii?

Întocmai! Având o structură asemănătoare
creierului, ochiul este foarte sensibil la radicalii
liberi: atât cei generaţi în procesele fiziologice,
cât şi cei de origine exogenă. În procesele
fiziologice se generează radicali liberi în
metabolismul bazal, atunci când consumăm
alimente de slabă calitate sau nepregătite
corect, alimente chimizate (E-uri, arome
artificiale), alimente poluate (cu pesticide,
îngrăşăminte, metale grele, dioxine, etc.), dar şi
ca urmare a fumatului, consumului excesiv de
alcool, aerului şi apei poluate şi, deloc de
neglijat, expunerii la ultraviolete, care creşte la
nivelul mării, la altitudine, în zonele cu
capacitate de reflectare mare (suprafeţele
apelor, zăpada). Deloc de neglijat este şi faptul
că radiaţiile ultraviolete nu sunt în totalitate
ecranate nici de nori. 

Prin urmare, de ce trebuie să ne ferim
dacă vrem să ne protejăm ochii?
Tulburările de vedere influenţează negativ
activităţile noastre, motiv pentru care sănătatea
ochilor reprezintă un factor esenţial pentru o
viaţă de calitate. Ochii sănătoşi sunt limpezi, cu

iris luminos, cu o cornee
curată, fără vase de sânge
vizibile şi cu pleoapele elastice
şi odihnite. Ei sunt foarte
sensibili, putând fi afectaţi de
praf, gaze, ger, vânt, lumină,
oboseală sau stări nervoase. 
n O lumină prea slabă
oboseşte ochii, iar o lumină
prea puternică poate produce
chiar o dezlipire de retină. 
n Nopţile pierdute, fumul de
ţigară, plânsul irită ochii şi
umflă pleoapele. 
n Abuzul de alcool, cafea,
ţigări, zahăr, sare (în special
sare rafinată), afumături,

conserve, sosuri picante şi brânzeturi
fermentate oboseşte ficatul şi rinichii,
determinând îmbolnăvirea ochilor, care
devin obosiţi, roşii şi cu pleoapele
tumefiate. 
n Frecatul la ochi, în special cu mâinile
nespălate, este extrem de periculos, căci
astfel sunt introduşi în ochi microbi şi
corpuri străine. 
n Ochelarii de soare nepotriviţi, care nu
protejează bine ochii de razele ultraviolete,
pot provoca îmbolnăviri ale ochilor. 
n Poziţia incorectă a corpului determină o
înrăutăţire a circulaţiei sângelui în umeri şi
gât care, la rândul ei, înseamnă o reducere a
fluxului sanguin spre ochi şi o sporire a
presiunii intraoculare. 
n Privitul îndelungat la televizor sau la
monitorul calculatorului face ca pleoapele
să fie grele şi umflate, iar ochii să fie roşii şi
obosiţi. Aceasta se întâmplă din cauza
faptului că în aceste condiţii se clipeşte mult
mai rar, cea ce face ca circulaţia sângelui
prin vasele pleoapelor să fie încetinită şi, în
plus, umezirea ochilor să fie împiedicată de
privirea fixă. Corneea controlează 80% din
puterea de refracţie a ochiului, ea fiind
hrănită cu substanţe provenind din lacrimi.
Fluidul din lacrimi este distribuit pe
suprafaţa corneei prin clipitul ochiului, care
se produce normal o dată la 3 secunde.
Astfel, privirea fixă scade numărul de clipiri,
provocând uscăciunea ochilor. 
n Există şi unele afecţiuni care, netratate,
determină îmbolnăvirea ochilor. Dintre
acestea, enumerăm: afecţiuni ale sinusurilor,
hipo şi hipertensiunea arterială,
reumatismul coloanei vertebrale, bolile
renale şi hepatice, diabetul, etc. Dacă ficatul
este suprasolicitat din cauza unui regim
alimentar toxic sau excesiv de abundent, el
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15 octombrie marchează, la nivel mondial, Ziua Internaţională a Nevăzătorilor, cunoscută şi sub numele
de Ziua Bastonului Alb. La fel ca multe alte daruri cu care am fost înzestraţi, ajungem să apreciem
sănătatea ochilor cu atât mai mult cu cât suntem în pericol să o pierdem şi ne gândim rareori cât de
norocoşi suntem că putem vedea viaţa în jurul nostru, că putem să le zâmbim celor dragi şi să
vedem fericirea pe chipurile lor, că putem admira spectacolul naturii şi îi putem privi în ochi pe
cei pe care-i preţuim şi-i iubim. A vedea înseamnă a simţi, a trăi, a cunoaşte. Ce putem face
pentru a ne bucura cât mai mult timp de acest dar? Ne ajută cu informaţii valoroase domnul
profesor doctor Gheorghe Mencinicopschi, Directorul Institutului de Cercetări Alimentare.

A vedeA, A simţi,
A trăi, A cunoAşte



oboseşte şi nu poate purifica sângele,
afectând circulaţia sanguină şi determinând
afecţiuni oculare şi chiar boli degenerative.
Atunci când rinichii nu mai funcţionează
corespunzător, tensiunea arterială creşte,
ceea ce implică îngroşarea arterelor şi
apariţia afecţiunilor cardiovasculare. Poate
creşte, de asemenea, presiunea intraoculară,
contribuind la apariţia glaucomului. În plus,
rinichii influenţează capacitatea de dilatare
şi contractare a pupilei. 
n Emoţiile negative afectează şi ele vederea.
Stresul mintal determină blocarea sistemului
nervos, nervii optici şi muşchii oculari fiind şi
ei supuşi blocajului. 
n Cu toţii ştim că fumatul dăunează, însă
puţini sunt aceia care ştiu că nu doar
plămânii sunt afectaţi de acest viciu, ci
întregul organism are de suferit. Excepţie nu
fac nici ochii, studiile indicând o legătură
directă între fumat şi două dintre
principalele cauze ale pierderii vederii:
cataracta şi degenerescenţa maculară. Pe
lângă acestea, studiile au mai asociat
fumatul cu un risc crescut de retinopatie
diabetică, sindromul ochilor uscaţi, afectarea
nervului optic, ambliopia (ochiul leneş),
conjunctivita. Cercetările de specialitate
arată că fumătorii care renunţă la acest viciu
reduc riscul de degenerescenţă maculară cu
6,7% după un an.

Ce putem face în acest sens, domnule
profesor?
În primul rând să conştientizăm faptul că starea
de sănătate a ochilor depinde de sănătatea
minţii şi a întregului corp. O viaţă echilibrată, fără
abuzuri, din care să nu lipsească exerciţiile fizice
şi mişcarea în aer liber ne poate ajuta să avem un
organism sănătos şi o vedere excelentă. Dieta
zilnică trebuie să fie diversificată şi echilibrată, cu
cel puţin 5 porţii de legume şi fructe cât mai
colorate şi obţinute în sisteme cât mai naturale,
de preferinţă ecologice. Cum astăzi este greu de
atins dezideratul unei astfel de diete, precum şi
necesarul de antioxidanţi, macro, microelemente,
vitamine, grăsimi bune, pentru a corecta aceste
deficienţe avem la dispoziţie suplimente
alimentare de înaltă calitate nutriţională şi
biodisponibilitate care să compenseze aceste
carenţe.

Revenind la informaţia deosebit de
interesantă pe care ne-aţi oferit-o, şi
anume că ochii au aceeaşi structură ca şi
creierul, vă rugăm să ne spuneţi, domnule
profesor, ce alte beneficii ne aduce
includerea Forever Vision în dieta noastră
zilnică?
Datorită compoziţiei sale bogate în antioxidanţi,
Forever Vision are acţiune şi asupra celorlalte
structuri implicate în procesul vederii, precum
sistemul cardiovascular, sistemul respirator, ficatul,
rinichii. Mai mult, pe lângă Forever Vision, aveţi la
dispoziţie şi alte suplimente alimentare absolut

necesare bunei funcţionări a creierului, şi, implicit,
a proceselor vederii: Arctic-Sea (bogat în acizi graşi
Omega 3 cu lanţ lung, despre care cercetările de
specialitate au arătat că pot preveni uscăciunea
ochilor), Forever CardioHealth cu coenzima Q10,
Forever Argi+, Forever Ginkgo Plus.

Domnule profesor, vă mulţumim pentru aceste
informaţii şi sfaturi valoroase şi vă dorim o
toamnă rodnică!
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ŞTIAŢI CĂ:
n Pe lângă structurile neuronale care
asigură vederea, în retină se află şi alţi
receptori specializaţi în perceperea
succesiunii întuneric – lumină, extrem de
importanţi în reglarea bioritmului diurn al
tuturor proceselor care se desfăşoară în
organismul uman? Iată de ce o bună
funcţionare a ochilor (retinei) are o
influenţă crucială nu numai în procesul
vederii, ci şi în reglarea bioritmurilor

circadiene. Dereglarea acestora reprezintă o
cauză majoră în special a bolilor cronice şi
se poate manifesta de la insomnie, stări de
oboseală cronică, dereglarea sistemului
imunitar, până la apariţia maladiilor
civilizaţiei moderne, inclusiv a cancerelor.
n „Ochii sunt singura fereastră către
sănătate, singurul loc din corp unde putem
privi, fără o intervenţie chirurgicală, şi
vedea vene, artere şi nervi?” (declaraţia
oftalmologului Andrew Iwach, purtător de

cuvânt al Academiei Americane de
Oftalmologie).
n Ochii sănătoşi aparţin unui organism
sănătos, în care ficatul filtrează bine
toxinele, iar rinichiul efectuează o bună
eliminare a lor? Atunci când sângele nu
este încărcat cu toxine şi rinichii nu sunt
suprasolicitaţi, volumul de oxigen şi de
elemente nutritive ce ajunge la ochi se
măreşte. Iată de ce purificarea organismului
influenţează sănătatea ochilor şi contribuie
la creşterea performanţelor vizuale.

Ar trebui să nu lipsească din spectrul alimentar
al omului modern, stresat, care trăieşte în zone
poluate, deoarece ne aduce cantităţi
importante de: 

n Vitamina A - absolut esenţială pentru
procesele vederii
n Vitaminele C şi E - antioxidanţi care
protejează retina de efectele radicalilor
liberi
n Zinc, cupru - microelemente necesare
bunei funcţionări a sistemelor enzimatice,
dar şi a sistemului imunitar
n Extract de afine negre - foarte bogat în
antioxidanţi, validaţi de timp ca fiind
eficienţi pentru o bună vedere, şi mai ales
pentru vederea nocturnă
n Cisteină - aminoacid esenţial în sistemele
de protecţie împotriva radicalilor liberi
n Extract de crăiţe - extrem de bogat în
luteină şi zeaxantină, doi antioxidanţi
absolut esenţiali în prevenţia şi tratamentul
degenerescenţelor retiniene şi maculare care, netratate, pot duce la orbire
n Astaxantină naturală, extrasă din microalge - un component valoros al suplimentului
Forever Vision, cu atât mai mult cu cât puţine surse alimentare ne asigură un aport
semnificativ din acest antioxidant extrem de important pentru sănătatea ochilor
n Resveratrol - un antioxidant implicat în foarte multe procese fiziologice şi al cărui efect
global este astăzi evaluat ca fiind unul anti-îmbătrânire. 

Pe lângă o vedere bună, acest supliment ne asigură şi performanţa vederii prin creşterea
acuităţii vizuale, nu numai diurne, ci şi vesperale şi nocturne, precum şi a vederii matinale. Iată
de ce doar două tablete de Forever Vision pe zi vor fi un ajutor preţios în menţinerea vederii
timp îndelungat, prevenind degradarea structurilor atât de sensibile ale ochilor şi creierului.

Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folosit ca
material publicitar.

FOREVER VISION

Produsele din această categorie nu au fost evaluate de FDA,
deoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop
diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor
afecţiuni sau grupe de afecţiuni. În cazul în care vă confruntaţi
cu o problemă medicală trebuie să consultaţi medicul de familie.



De câteva zile duc la şcoală, în fiecare dimineaţă, cinci copii – ai mei şi ai vecinilor. Petrecem câte 30 de
minute în maşină, prin trafic, iar pentru a nu pierde vremea abordăm câte un subiect de discuţie pe teme
de folos. Am vorbit despre curaj şi generozitate, dar şi despre bârfă sau trufie. Azi s-a vorbit despre lene.

Copiii mi-au dat o definiţie interesantă. Au spus
că lenea este atunci când nu-ţi vine să faci ceva
pentru că nu-ţi place să faci acel ceva. Le este
lene uneori să-şi facă lecţiile sau să facă ordine în
cameră, dar niciodată nu le e lene să se joace. Am
tras împreună concluzia că pentru asta găsesc
întotdeauna resurse de energie şi imaginaţie.
Sunt tot timpul în viteză, ştiu bine ce vor, nu
obosesc niciodată. „Dar cum faci să scapi de
lene?” i-am întrebat eu. „Păi… să faci întotdeauna
lucruri care-ţi plac.”

Un antreprenor începe şi susţine o afacere cu un
scop – acela de a fi mulţumit de munca pe care o
depune, de a fi fericit. Nu poţi fi fericit dacă nu
faci ceea ce-ţi place. Pentru aceasta, trebuie să fii
capabil să te dedici întru totul muncii pe care ai
ales-o, lună după lună, an după an, chiar dacă
rezultatele spectaculoase nu apar de la bun
început.

Oamenii de afaceri au un dezvoltat sentiment al
urgenţei care le păstrează motorul intern la
turaţie maximă. Ei lucrează în timp real –
acţionează rapid, au un tempo ridicat, au o
înclinaţie permanentă către acţiune. Pentru că le
place ceea ce fac, principala lor calitate este
aceea de a învinge comoditatea şi de a păstra un
nivel înalt de energie. Unii îşi manifestă energia –
sunt rapizi, în permanentă mişcare, nu stau o
clipă locului. Alţii o fac sub aparenţa calmului,
dar în interior gândesc rapid, iau decizii
instantanee şi acţionează constant. Dar fac totul
conform unui plan foarte clar.

Poate că cea mai importantă caracteristică pe
care trebuie să o ai pentru a ajunge acolo unde
doreşti este CLARITATEA. Mare parte a succesului
provine din a fi foarte sigur şi a şti foarte clar ce
îţi doreşti. Acesta este primul pas, şi cel mai
important, în algoritmul de lucru întâlnit în toate
resursele destinate auto-perfecţionării. Iată care
pot fi aceşti paşi la nivelul afacerii Forever:

Decide exact ce îţi doreşti să faci în
afacere în perioada următoare. Gândeşte-te

la cât mai multe amănunte – ce nivel vrei să
atingi în Planul de Marketing şi până când,
câte puncte credit vrei să acumulezi în
fiecare lună care a rămas din acest an, câţi
oameni vrei să ai în echipă, ce câştig
financiar îţi propui pentru următoarea
perioadă. Totul cu cifre, date, nume,
informaţii specifice.

Pune pe hârtie ceea ce ai decis, cât mai
clar şi cât mai detaliat. Simplul act de a
aşterne pe hârtie obiectivele îţi va creşte
considerabil şansele de a le atinge. Un
gând pus pe hârtie devine un obiectiv. Altfel,
el este doar o dorinţă. Chiar dacă o stare
de fapt se referă la viitor, foloseşte timpul
prezent atunci când notezi obiectivul pe care
îl vei atinge: „Am şapte oameni în echipă,
dintre care doi se află la nivelul de
Supervizor”. Este o instrucţiune pe care i-o
dai subconştientului, iar subconştientul
înţelege doar timpul prezent şi persoana I.
Dar el este cel care te va ajuta cel mai mult,
pentru că va căuta permanent soluţii.

Stabileşte termene limită pentru fiecare
obiectiv. Acest lucru te forţează să înaintezi,
să găseşti rezolvări pentru a ajunge acolo
unde doreşti, să lucrezi în timp real. Te
obligă să te gândeşti, în fiecare zi, ce poţi
face ca să ajungi acolo şi apoi să treci la
fapte. De exemplu: „Data de 23 a fiecărei
luni – statutul de Activ realizat”.

Gândeşte-te la toate lucrurile pe care
trebuie să le faci pentru a atinge aceste
obiective şi aşează-le într-o listă. Fiecare
acţiune, sarcină sau problemă care trebuie
rezolvată se va regăsi aici.

Stabileşte o ordine a priorităţilor pentru
acţiunile de mai sus şi construieşte un plan.
Gândeşte-te ce acţiuni trebuie întreprinse

primele şi care sunt cele ce urmează. Care
sunt cele mai importante şi care mai puţin. 
Pune-le în ordine şi stabileşte ce resurse
trebuie să aloci fiecărei activităţi. Apoi pune
totul pe hârtie.

Treci la fapte conform planului. Un
antreprenor adevărat are, cum spuneam, un
impuls permanent de a făptui, de a acţiona
pentru atingerea obiectivelor sale. Există
multe piedici de care te poţi lovi, de la
paralizia prin analiză (nu îţi vine să treci la
fapte până când planul tău nu e perfect) şi
până la comoditate sau lipsă de energie.
Dar secretul cel mai important este acela de
a face câte ceva în fiecare zi, de a nu lăsa
să treacă timpul degeaba.

Ne aflăm în ultima lună de calificare la Raliul
European de la Budapesta. Este un moment de
bilanţ şi de planificare. Cei care au atins acest
obiectiv se bucură de victorie. Cei care nu au
reuşit analizează greşelile, trag concluzii şi îşi vor
îmbunătăţi activitatea în urma lor. Cu toţii, însă,
vor trece la următoarea etapă. Nu e timp de
pierdut. 

Zilele trecute, oamenii de ştiinţă de la cel mai
mare laborator de fizică al lumii, din Cern, lângă
Geneva, au descoperit că viteza luminii nu este,
de fapt, o barieră absolută. Neutrinii, particulele
subatomice pe care ei le-au trimis la o distanţă
de 732 de km au ajuns acolo cu o fracţiune de
secundă mai devreme decât se aşteptau. Au
depăşit viteza luminii. 

Trăim, aşadar, într-o epocă a vitezei. Lucrurile se
întâmplă într-un ritm tot mai rapid. Este esenţial
să ţii pasul cu evenimentele din jur pentru a
putea progresa. Această regulă este valabilă nu
numai în viaţa de zi cu zi, ci şi în lumea afacerilor.
De fapt, în afaceri este vitală.

Alexandru Israil
Specialist marketing
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Planifică-ţi afacerea

VITEZĂ,
CLARITATE,
CONSTANŢĂ
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Dacă ai participat pe 1 octombrie la Success Day ai aflat că am lansat un
manual dedicat dezvoltării online a afacerii Forever. S-a vândut „ca pâinea
caldă” şi cererea este în
continuare mare, iar acest
lucru nu poate decât să ne
bucure. 

Într-o lume în continuă
mişcare, în care cuvântul
de ordine este viteza, iar
ceea ce ne lipseşte cel mai
mult tuturor pare a fi
timpul, mediul online ne
oferă oportunităţi de
dezvoltare a echipei şi
afacerii la care merită să
reflectăm: website
personalizat, blog, pagină
sau profil pe Facebook –
despre toate poţi citi şi învăţa din acest manual.

Întrebarea pe care merită să ţi-o pui nu este DACĂ vei profita 
de avantajele dezvoltării online, ci CÂT DE BINE o vei face!

Dacă nu ne-ai vizitat încă, te aşteptăm pe
www.facebook.com/ForeverLivingProductsRo

Online - profită de această şansă

AFACEREA TA

n Studenţii de azi se pregătesc pentru
meserii care nu există încă, într-o lume cu un
ritm de evoluţie ameţitor?

n În 2006 se efectuau lunar 2,6 miliarde de
căutări pe Google, în timp ce în prezent cifra
a ajuns la 31 de miliarde lunar?

n Aproape 8 milioane de români accesează
zilnic internetul?

n În România se fac 167 de căutări pe
Google în fiecare secundă?

n În timp ce în SUA comerţul electronic
creşte cu aproximativ 4,1% pe an, în ţara
noastră creşterea este de 50%?

n Pe internet, în România, sunt tot timpul
online cel puţin 325.000 de persoane?

n Paginile Facebook România înregistrează o
audienţă comparabilă cu cea a posturilor
naţionale de televiziune?

ŞtIaţI că:
– fără graniţe şi bariere

Îndelung aşteptată şi dorită,această superbă valizăpersonalizată cu produsul-vedetă al companiei noastreeste acum disponibilă încentrele de distribuţie.

Ieşi din mulţime
şi remarcă-te
oriunde ai
călători!

Grăbeşte-te să-ţicumperi propriulexemplar.

Stocurile sunt
limitate şi cerereafoarte mare!

REMARCĂ-TE ORIUNDE AI CĂLĂTORI!



În formă
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S-a dovedit că atât fracturile
vertebrale, cât şi cele de şold sunt asociate cu un
risc crescut de mortalitate la ambele sexe.
Mortalitatea după fractura de şold în primul an
este de 12-24% la femei şi 30% la bărbaţi. În plus,
50% dintre pacienţi rămân cu un grad însemnat
de invaliditate şi necesită asistenţă permanentă.

CONSECINŢELE CLINICE 
ALE FRACTURILOR

VERTEBRALE SUNT:

n reducerea înălţimii 
n accentuarea progresivă a cifozei toracice
(modificare ce duce la reducerea volumului
cutiei toracice, disfuncţie ventilatorie
restrictivă sau poate îngreuna activităţi simple
precum clinostatismul, activităţile de
autoîngrijire, etc.)
n durerea cronică
n aspectul estetic neplăcut care, adăugat
neajunsurilor generate de durerea cronică,
poate accentua starea de depresie şi poate
influenţa negativ integrarea socială a
pacienţilor.

Osteoporoza este o boală care
poate fi prevenită sau amânată
prin cunoaşterea factorilor de

risc şi un regim de viaţă adecvat.
Este esenţial să nu pierdem

niciodată din vedere faptul că
prevenirea unei
boli înseamnă
sănătate, pe care

o apreciem numai
când îi ducem lipsa. Prin urmare,

exerciţiile fizice de zi cu zi şi
alimentaţia „calitativă” sunt

elementele de bază ale
prevenirii fracturilor

osteoporotice. Ne
putem dezvolta şi
întreţine un sistem
osos robust prin

mişcare regulată şi
alimentaţie

echilibrată,
bogată în surse de

calciu. Dacă dieta
nu poate asigura

necesarul de calciu şi un pH adecvat - alcalin (la
iubitorii de carne), se poate apela la suplimente
alimentare.

n formulă cu conţinut ridicat de
citrat de calciu, combinat cu vitamina D şi
magneziu;
n uşor de digerat şi absorbit eficient;
n aromă plăcută de vanilie;
n doza zilnică asigură organismului cantitatea de
calciu recomandată în proporţie de 100%.

Pentru a ne bucura din plin de un sistem osos
sănătos, avem nevoie şi ca articulaţiile noastre
să fie mobile şi sănătoase. Avem, şi aici, aliaţi
de încredere:

n gel stabilizat de
Aloe vera cu gust
plăcut de portocală,
îmbogăţit cu sulfat
de glucozamină, sulfat de condroitină şi MSM
pentru menţinerea mobilităţii şi bunei funcţionări
a articulaţiilor.

n o formulă unică, ce furnizează acid hialuronic cu
masă moleculară mică, cu proprietăţi hidratante şi
lubrifiante;
n conţine ghimbir şi şofran, benefice pentru
funcţionarea normală a articulaţiilor.

TRĂIEŞTE SĂNĂTOS

Astăzi există, în lume, peste 150 de
milioane de oameni care suferă de această
boală?

După vârsta de 50 de ani, 40% dintre
femei şi 13% dintre bărbaţi dezvoltă cel
puţin o fractură osteoporotică?

În Europa şi SUA se produc anual
aproximativ 2,3 milioane de fracturi
osteoporotice?

S-a calculat că la fiecare 30 de secunde
o persoană suferă o fractură
osteoporotică? Mai mult, în următorii 50
de ani, se consideră că numărul fracturilor
osteoporotice se va dubla.

La femei, numărul fracturilor
osteoporotice apărute într-un an este mai
mare decât numărul accidentelor
vasculare cerebrale, infarcturilor
miocardice şi cancerelor de sân la un
loc?

În SUA se cheltuiesc circa 13,8
miliarde de dolari anual pentru
tratamentul fracturilor osteoporotice,
iar costurile sunt într-o continuă
creştere? 

Atât la femei, cât şi la bărbaţi,
recuperarea în urma unei fracturi de şold
echivalează cu 7 ani de viaţă sănătoasă,
doar că numărul anilor care le rămân
de trăit bărbaţilor e mai
redus decât la femei?

ŞTIAţI Că:

FOREVER
ACTIVE HA

20 octombrie marchează Ziua Internaţională a Osteoporozei, boală ce afectează toate aspectele vieţii 
şi poate influenţa negativ chiar şi cele mai simple activităţi cotidiene. Repercusiunile osteoporozei în ceea 
ce priveşte deteriorarea calităţii vieţii şi costurile generate pentru a preveni, depista, diagnostica şi trata 

boala o transformă într-o problemă majoră a sănătăţii publice, problemă care ia amploare 
în prezent, în special din cauza îmbătrânirii demografice. 

FOREVER
FREEDOM

FOREVER
CALCIUM



În prezent, peste un miliard de oameni din
întreaga lume suferă de malnutriţie, ceea ce
înseamnă 15% din populaţia globului. Iar cifra
este în continuă creştere, din cauza crizei
alimentare şi financiare. Sunt statistici care ar
trebui să ne pună pe gânduri, cu atât mai mult
cu cât obezitatea este principala cauză a unor

maladii cronice precum bolile cardiovasculare,
hipertensiunea arterială, accidentele vasculare
cerebrale.

Vestea bună este că depinde doar de noi să
încercăm să facem o schimbare în bine din
acest punct de vedere. Avem la îndemână

suplimente alimentare de o calitate
excepţională, precum şi un plan de afaceri
imbatabil. Este datoria şi responsabilitatea
noastră să le împărtăşim tuturor celor cu care
intrăm în contact şi să facem o diferenţă în
viaţa oamenilor, ajutându-i să trăiască mai
sănătos, să fie mai liberi şi mai prosperi.

Stă în PUtEREA tA 

9foreverliving.com

Sub lupă
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În timp ce data de 16 octombrie marchează Ziua Mondială a Alimentaţiei, fiecare zi a anului ar trebui să
reprezinte pentru noi o zi a alimentaţiei sănătoase. Din păcate, însă, nevoiţi să facem faţă unui ritm de viaţă
tot mai alert, am renunţat şi continuăm să renunţăm la obiceiurile alimentare sănătoase în favoarea
consumului de semipreparate bogate în conservanţi şi aditivi alimentari deosebit de nocivi. Consecinţele? 

Dezechilibru alimentar Creşterea incidenţei afecţiunilor cardiovasculare, a diabetului şi afecţiunilor
gastro-intestinale O rată crescută a obezităţii etc.

Arăţi MAi biNe, 
te SiMţi MAi biNe

Descoperă şi bucură-te de beneficiile
moleculei miracol!

Avem la îndemână un produs de excepţie, ce poartă girul unui lider mondial şi se bucură de susţinerea unui laureat 
al Premiului Nobel, atuuri esenţiale pentru a deveni, alături de Aloe Vera Gel, un produs vedetă al companiei noastre.

Invitat special la Super Raliul Forever din acest an
de la Washington, Dr. Ferid Murad a pus încă o
dată în lumină calităţile şi beneficiile moleculei
miracol. A fost o onoare pentru noi toţi, în
calitate de colaboratori ai companiei, şi în acelaşi
timp o surpriză extraordinară şi un privilegiu unic
pentru participanţii la Raliu să-l poată asculta pe
Dr. Ferid Murad. Prezenţa unui laureat al
Premiului Nobel în Medicină pe scena unui
eveniment  Forever ne reconfirmă tuturor
angajamentul pentru calitate şi excelenţă asumat
de companie şi este o dovadă în plus a faptului
că viziunea lui Rex Maughan, fondatorul Forever
Living Products, continuă să fie o sursă de
inspiraţie şi motivaţie. 

Poţi citi detalii importante despre beneficiile
Forever Argi+ în ediţiile din decembrie 2010 şi
ianuarie 2011 ale revistei Forever, precum şi în
pliantele dedicate special acestui produs
disponibile în toate centrele noastre de distribuţie. 

Te invităm, de asemenea, să accesezi
https://mail.foreverliving.ro/distribuitor , de unde
poţi descărca interviul cu Dr. Ferid Murad despre
Forever Argi+.

„Cred cu tărie că ARGI+ este un produs
emblematic şi în scurt timp va ajunge numărul 2
în topul vânzărilor Forever”, spunea însuşi Rex
Maughan la scurt timp după lansarea acestui
produs. 

n În 1992, oxidul nitric, cea mai cercetată moleculă din istoria modernă a
lumii ştiinţifice, a fost supranumit „molecula miracol”.

n În 1998, Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro şi Ferid Murad au primit
Premiul Nobel în Medicină pentru descoperirea rolului esenţial al oxidului
nitric în funcţionarea sistemului cardiovascular. 

n Astăzi, te numeri şi tu printre cei privilegiaţi să poată consuma zilnic
Forever Argi+, supliment alimentar complet pe bază de arginină, nutrienţi şi
antioxidanţi.

Dr. Ferid Murad, laureat al Premiului
Nobel, alături de Steve Hatchett, 

Director Forever Nutraceutical
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Success Day

Ştii ce vrei?

De la speaker-ii acestei întâlniri am aflat că, pentru a fi liber, e
nevoie să ai încredere în tine, în companie, în sponsor, în
echipa ta, să fii conştient că ai în mâinile tale o şansă care îţi
poate schimba viaţa, să ştii care e motivaţia ta şi să identifici
foarte clar ce vrei să obţii. Le mulţumim Directorilor Generali
Forever România, Dóra şi Gábor Szőcs, doamnelor Aurelia
Polosca, Supervizor, Zenovia Riglea, Manager, Vasilica Crăciun,
Manager, familiei Bandi Attila şi Izabella, Senior Manageri şi lui
Benedek József, Senior Manager pentru poveştile care ne-au
inspirat şi sfaturile care ne vor ajuta să ne propunem şi să
cerem mereu mai mult de la noi înşine şi de la afacerea noastră.

1 octombrie a fost zi de sărbătoare în marea familie Forever.
Am petrecut împreună o zi specială, în care cuvintele de ordine
au fost energia, libertatea, bucuria, reuşita, încrederea,
schimbarea. Mulţumim familiei Mariana şi Silviu Ursu,
Manageri, pentru atmosfera deosebită a acestui Success Day,
pentru profesionalismul şi eleganţa lor, pentru că ne-au făcut să
ne simţim minunat şi ne-au provocat să ne răspundem la
întrebări esenţiale despre ceea ce ne poate oferi Forever. Gazde: Mariana & Silviu Ursu, Manageri

Calificări Asistent Supervizori
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Calificări Asistent Supervizori

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Vasilica Crăciun
Manager

Benedek József
Senior Manager

Bandi Attila
Senior Manager

Zenovia Riglea
Manager

Aurelia Polosca
Supervizor

Bandi Izabella
Senior Manager

Felicitări tuturor celor care au mai urcat un nivel în
Planul de Marketing şi, până la următoarea noastră
întâlnire din 19 noiembrie, vă dorim să ţintiţi şi mai sus!

Cristina Petrov, 
Director de Evenimente şi Comunicare

Mult succes tuturor şi, nu uitaţi, aveţi puterea
de a realiza orice şi, mai ales, de a fi liberi!
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Recunoaşteri - Statutul de Activ - Bronz Recital Lucia Dumitrescu

Calificări Supervizori

Calificări Programul Stimulativ de Merit
Iuliana Soare, Manager

Kocsis Samuel Paul, Asistent Manager

”Prima zi din acest octombrie a avut dublă semnificaţie pentru familia
noastră. Mihnea, băiatul nostru cel mic, a împlinit 7 ani, iar echipa
României a sărbătorit alte două luni de succes Forever. Pentru că nu am lipsit
niciodată în cinci ani de la Success Day, am ales să petrecem ziua copilului
nostru cu toată echipa, cu toţi copiii noştri crescuţi la şcoala Forever. Suntem
bucuroşi şi mândri că am putut să-i oferim un astfel de cadou, un cadou
despre reuşită, despre mai bine, despre progres. Suntem mândri că
aparţinem acestui fenomen extraordinar ce mişcă mase de oameni şi
deschide în noi dorinţa de salvare a conştiinţei individuale şi de grup. 



La această şcoală putem creşte copii frumoşi şi sănătoşi la minte şi la trup.
Aceasta este şcoala pe care niciun părinte nu ar trebui să o rateze, e
şcoala care formează OAMENI. Sper ca şi tu, mămico, şi tu, tăticule, să
alegeţi pentru copilul vostru o astfel de viaţă, în care el va învăţa de mic

să se gândească la reuşită
ca la ceva firesc, o viaţă în
care a împărţi bucurii cu toţi
ceilalţi să fie cuvânt de
ordine. Nu uita că tu, drag
părinte, fie că eşti la început
de drum în această activitate,
fie că ai străbătut ceva din
acesta, ai datoria să devii un vultur adevărat, pentru ca puiul tău 
să aibă de la cine să înveţe sa zboare!”

Dr. Violeta Luca & Dumitru Luca, Manageri
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Trupa Steps

Recunoaşteri - Statutul de Activ - Argint

Recunoaşteri - Statutul de Activ - Aur

Tombolă

Nu lipsiţi de la următorul Success Day, pe 
19 noiembrie, la Sala Palatului din Bucureşti! 



Eveniment

Întâlnirea Managerilor, Sovata 2011

PLANIFICĂ-ŢI SUCCESUL
Liderii Forever Living Products România au continuat, pentru al şaptelea an, tradiţia Întâlnirii Anuale a Managerilor în inima ţării, la
Sovata. Cuvintele sunt de prisos pentru a descrie tot ceea ce s-a întâmplat între 3 şi 6 septembrie acolo, iar fotografiile pot surprinde
doar o parte dintre emoţiile, bucuria şi entuziasmul celor care au fost prezenţi la Sovata. Felicitări tuturor speakerilor care ne-au
oferit informaţii deosebit de valoroase pentru dezvoltarea afacerii: Angela & Valentin Gherghe, Manageri, Dr. Carmen Larion &
Dr. Gabriel Larion, Senior Manageri şi membri President’s Club, Gizella & Marius Botiş, Diamant-Safir Manageri şi membri
President’s Club, Bucurel & Gyöngyike Ghirdă, Soaring Manageri, precum şi invitatului nostru special, Szabó József, Safir Manager
Forever Ungaria şi sponsorul echipei Forever România. Mulţumim familiei Ligia şi Doru Paşcan, Senior Manageri, pentru că ne-au
făcut şi de data aceasta să ne simţim privilegiaţi. Lăsăm fotografiile să „vorbească” despre a şaptea Întâlnire Anuală a Managerilor.

„Am participat pentru a şasea oară la

Întâlnirea Anuală a Managerilor Forever

România şi ne-am simţit ca şi cum a fost

prima dată. Şi chiar a fost, pentru că tot ce

am trăit şi am învăţat a fost nou. Directorii

Generali Gábor şi Dóra Szőcs ne-au arătat

că, printr-un efort permanent de reînnoire,

poţi fi un matur mereu tânăr, care poate 

să-şi menţină o afacere mereu nouă. A fost

unul dintre evenimentele ce trebuie să fie o

prioritate în agenda fiecărui lider Forever.

Ne-am simţit din nou răsfăţaţi şi

binecuvântaţi. Mulţumim!”

Emilia şi Petru Truşcă, 

Soaring Manageri
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Gizella & Marius Botiş, Diamant Safir Manageri, membri President’s Club

Dr. Carmen Larion, Senior Manager,
membru President’s Club

Dr. Gabriel Larion, Senior Manager,
membru President’s Club

Dr. Szőcs Gábor, Director General
Dr. farm. Szőcs Dóra, Director General



„Am petrecut

trei zile

minunate în

compania

liderilor

Forever

România.

Entuziaşti,

plini de pasiune şi bucurie, am

învăţat de la cei mai buni că unitatea şi

dragostea sunt motorul schimbării în

provocarea lansată de companie, de a doborî

orice limite şi bariere în afacerea Forever.

Sunteţi extraordinari şi suntem mândri că

facem parte din echipa Forever România!”

Constantin şi Elena Bălan, 

Manageri

„Sovata 2011 a fost un eveniment ce ne-a

ajutat să redescoperim valorile speciale din

echipa României. Lecţiile de viaţă de 3 sau

30 de minute ne-au aprins inimile,

realizând că doar împreună, uniţi, putem

să înmulţim numărul celor care îşi schimbă

viaţa prin Forever. Această întâlnire a

selectat şi concentrat cele mai bune idei

pentru dezvoltarea afacerii noastre, pe

toate fronturile. Felicitări tuturor celor care

au fost în spatele şi pe scena

evenimentului!”

Cristiana & Eugen Dincuţă, 

Senior Manageri
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Gyöngyike & Bucurel Ghirdă, Soaring Manageri Cristina Petrov, Director de
Evenimente şi Comunicare 

Gabriel Bălănescu, 
Director Marketing 

Szabó József, Safir Manager, 
Forever Ungaria

Valentin & Angela Gherghe, Manageri
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Luni 12 - 20 *, Marţi, Joi, Vineri, Sâmbătă * * 9 - 17, 
Miercuri 9 - 19

* Cu excepţia sediului central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, al cărui
program în zilele de luni şi miercuri este între orele 9:00 şi 19:00. Programul

de lucru al departamentelor din cadrul sediului central este de luni până
vineri, între orele 9:00 şi 17:00.

nPrin 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.
nPrin 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 .

nFormularele 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.
n 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. 
n 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”).
n Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:
La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conform
Contractului MLM 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

Bucureşti: n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23, 

0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

n Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99

Cluj: n Str. Constanţa 24, Cod 400158. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762

Iaşi: n Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591

Arad: n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295. 

Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049

Constanţa: n Str. Călăraşi 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243

Braşov: n Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233

Craiova: n Str. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444

Chişinău: n Str. Mihai Eminescu 35. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 85 69 39 

Vizitează WWW.RECOM.RO 
Potrivit H.G. nr. 185/2009, toate societăţile comerciale erau obligate
să-şi actualizeze obiectul de activitate potrivit CAEN până la 01 martie
2010. Societăţile care nu şi-au actualizat obiectul de activitate până la
această dată au fost radiate din registrul comerţului. Vizitează acum
www.recom.ro şi verifică dacă societatea ta comercială a fost radiată
sau nu, întrucât  Forever Living Products Romania nu poate plăti
bonusuri pentru facturi emise de societăţi radiate. 

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) sau 021.222.00.22 (apelabil
din orice retea de telefonie) de luni până vineri,
între orele 
10:00 – 16:00.  

3.Online la adresa
www.comenziforever.ro

n La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products.
n La centrele de distribuţie, prin intermediul cardului bancar. 
Nu se acceptă plata în numerar.
nPrin serviciul BRD NET pentru cei care au cont deschis la BRD.
n La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:

nRO24BRDE450SV09924624500 – 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.
nRO74BRDE450SV01018054500 – pentru cei care virează
contravaloarea produselor prin bancă.

n La trezorerie pentru cei care achită astfel produsele, în contul
RO96TREZ7005069XXX001347.

Produsele se achită în lei, la cursul de schimb euro / leu
comunicat de BNR (se iau în calcul doar primele două zecimale).

Trimite-ne întrebările şi propunerile tale legate de marketing la adresa
marketing@foreveliving.ro şi-ţi vom răspunde în timpul cel mai scurt.

contactează-ne

* * Cu excepţia centrului de distribuţie din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3.

Forever Living
Products România

Programul centrului de distribuţie din Republica Moldova
Luni, marţi, joi şi vineri de la 10 - 18

Miercuri de la 12 - 20
Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10 - 13 

I N F O  F O R E V E R
PROGRAMUL ŞI ADRESELE 
CENTRELOR DE DISTRIBUŢIE

CUM COMAND PRODUSELE?

IMPORTANT

CUM AFLU SITUAŢIA 
PUNCTELOR CREDIT?

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?
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Calificări

SUPERVIZORI SPONSORI

Calificările
lunii SEPTEMBRiE

România & Republica Moldova

Kocsis Samuel Paul Bistriţa Aurel & Veronica Meşter
Elisaveta Setriuc Iaşi Constantin & Tania Popa

MANAGERI SPONSORI

Claudiu Arghir Chiorean Timişoara Elisaveta Setriuc
Ioana Florentina Dandu Bicaz Zenovia & Cătălin Riglea
Kocsis Gergely & Lidia Bistriţa Kocsis Samuel Paul
Marinela & Nicolae Mihu Bacău Ioana Florentina Dandu

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

Elena & Mihai Chiricheş Nicolae Bălcescu, BC Marinela & Nicolae Mihu
Corneliu Fodor Vereşti, SV          Costel Emanoil & Lăcrămioara Creţu
Dumitru & Simona Limbău Săuleşti, GJ Adriana & Ilie Carciuc
Ramona Florentina Marin Bucureşti Cristian Sandu
Dorin & Elena Mateaş Aleşd, BH Balog Dávid & Ildikó
Ioana Pădureanu Clinceni, IF Mihăiţa Elena Postelnicu
Ion Cristian & Ioana Pătrău Bucureşti Ramona Florentina Marin
Oana Alexandra Voicu Filipeştii de Târg, PH Ioana Pădureanu



STIMULENTUL I

Iulia Beldiman
Ion & Dorina Ciolac
Niculina & Viorel Ciuchea
Marilena & Teodor Culişir
Angela & Valentin Gherghe
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Doina Ligia & Neculai Iordache
Carmen & Gabriel Larion
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop
Constantin & Tania Popa

Smaranda Sălcudean
Ramona & Dorin Vingan
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Petru & Emilia Truşcă

STIMULENTUL II

Gizella & Marius Botiş
Daniel & Maria Parascan
Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurel & Veronica Meşter

1. Constantin & Tania Popa 
2. Elisaveta Setriuc 
3. Aurel & Veronica Meşter 
4. Daniel & Maria Parascan 
5. Violeta & Dumitru Luca 
6. Carmen & Gabriel Larion 
7. Zenovia & Cătălin Riglea 
8. Niculina & Viorel Ciuchea 
9. Claudiu Arghir Chiorean
10. Kocsis Samuel Paul

1. Claudiu Arghir Chiorean 
2. Lina & Vali Lupu
3. Dorin & Elena Mateaş 
4. Corneliu Fodor 
5. Elisaveta Setriuc 
6. Doina Ligia & Neculai Iordache 
7. Valentin Niţu & Adriana Udrea
8. Cosmina & Robert Drăgănescu
9. Ionuţ Burta
10. Ileana Paraschiv

TOP 10 în funcţie de pc
ale Noilor Distribuitori 

realizate 
în luna septembrie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

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

1. Aurel & Veronica Meşter (1) 
2. Constantin & Tania Popa (10)
3. Maria Pop (4)
4. Camelia & Daniel Dincuţă (3)
5. Daniel & Maria Parascan (2)
6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (7)
7. Vajda Katalin (6) 
8. Gizella & Marius Botiş (8)
9. Ramona & Dorin Vingan (nou)
10. Carmen & Gabriel Larion (9) 

11. Smaranda Sălcudean (12)
12. Elisaveta Setriuc (nou)
13. Mircea & Dana Olariu (14) 
14. Doina & Dănuţ Hanganu (nou)  
15. Claudiu Arghir Chiorean (nou)
16. Derzsi Sámuel & Etelka (17) 
17. Marilena & Teodor Culişir (15)
18. Petru & Emilia Truşcă (13) 
19. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (nou)
20. Mariana Iuga (11)

Clasamentul îi include doar pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna septembrie acumulând 1 pc în nume

personal şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori.

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna septembrie
(locul din luna precedentă)
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Raliul European, 
Budapesta 2012

Eşti pe ultima 
sută de metri a calificării! 

Nu renunţa! 
Suntem alături de tine!
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