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Hellen Keller a fost
cândva întrebată:
„Ce ar putea fi mai
rău decât să te naşti
orb?”. Răspunsul ei a
fost „Să vezi, dar să
nu ai viziune.”

Ce vezi când închizi ochii? Te poţi vizualiza trăind viaţa pe care
ţi-o doreşti? Unde te afli? Ce faci? Cu 33 de ani în urmă, am
avut o viziune. Acea viziune a devenit un ţel, apoi un mod de a
trăi şi, în cele din urmă, a devenit realitatea mea. Fără să am
viziunea a ceea ce era posibil, n-aş fi putut fi unde sunt astăzi.

Foarte mulţi oameni vorbesc despre viziune, dar ce înseamnă
ea, de fapt? Cred că este abilitatea noastră de a vedea ceea
ce alţii nu pot, tăria de a crede ceea ce alţii nu cred şi curajul
de a face ceea ce alţii spun că nu se poate face. Viziunea ne
dă curajul de a căuta oportunităţi pe care alţii le consideră
imposibile sau prea dificile şi de a ne asuma riscuri pe care alţii
le evită, din cauza fricii de eşec.

Cred că orice realizare măreaţă începe cu o viziune. Oamenii
au nevoie de viziune pentru a fi motivaţi să facă lucruri pe care
altfel le-ar considera imposibile. Dacă ne pierdem viziunea, ne
pierdem concentrarea. Avansăm fără direcţie sau ţel sau, în cel
mai rău caz, nu avansăm deloc. 

Priviţi în viitor şi gândiţi-vă ce aţi vrea să deveniţi, ce aţi vrea să
realizaţi şi cum aţi vrea să vă trăiţi viaţa. Apoi transformaţi toate
acestea în viziunea voastră şi acţionaţi conform ei. Una dintre
cele mai bune metode pentru a vă face viziunea palpabilă este
să vă creaţi un Caiet al Visurilor. Acesta vă forţează să daţi
exemple concrete ale viziunii voastre – mai mulţi bani, maşini, o

casă, instruire – indiferent ce vă doriţi, dacă vă urmaţi viziunea
acel lucru va deveni posibil. Caietul Visurilor vă reaminteşte
constant care vă este viziunea şi reprezintă un exemplu concret a
ceea ce puteţi realiza. Vă motivează să mergeţi mai departe
chiar şi în momentele cele mai dificile.

Un aspect important de reţinut despre viziune este că trebuie
împărtăşită cu alţii. Ca lideri, atunci când le comunicaţi
potenţialilor voştri colaboratori viziunea voastră, le oferiţi de fapt
o hartă pentru propria lor viziune. Cu fiecare persoană pe care
o cunoaşteţi, viziunea voastră va căpăta şi mai mult contur şi vă
va ajuta să avansaţi. Împărtăşindu-vă viziunea şi muncind pentru
a o transforma în realitate, vă veţi bucura de un succes mult mai
mare decât v-aţi imaginat.

Viziunea mea pentru Forever e mereu la fel de vie – să le oferim
oamenilor oportunitatea de a fi mai sănătoşi şi mai prosperi. Este
şi astăzi la fel de adevărat şi de sigur cum era în 1978. Am
împărtăşit această viziune cu milioane de persoane din întreaga
lume şi sunt extraordinar de mândru de tot ceea ce am realizat
împreună. Vă încurajez pe fiecare dintre voi să vă dezvoltaţi
propria viziune, în care să se regăsească atât ţelurile personale,
cât şi aşteptările voastre în ceea ce priveşte afacerea voastră
Forever. Nu uitaţi! Sunteţi liberi să vă construiţi viziunea şi să
lucraţi în Forever pentru a o transforma în realitate. Aceasta este
esenţa sloganului nostru din acest an - „Be Free”. Aşadar, ţintiţi
cât mai sus!

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.

DESCOPERĂ-ŢI VIZIUNEA

Mesajul Fondatorului Companiei
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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
R
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A început numărătoarea inversă, mai avem câţiva paşi până în
decembrie. Luna care ne aduce cea mai mare responsabilitate –
aceea de a încheia anul la superlativ. Este o lună perfectă pentru a
face asta. Desigur, mulţi se gândesc mai degrabă la sărbătorile de
iarnă şi la toate ocaziile de a se simţi bine, de a se distra
împreună cu familia şi cu prietenii. Mulţi văd această lună ca pe
un răstimp al relaxării. Se aşează în postura celor care vor să
primească, economisindu-şi energia şi timpul pe care ar fi ideal să
le dăruiască. 

Gândiţi-vă însă cum procedează oamenii care nu se odihnesc în
perioada sărbătorilor. Soţiile şi mamele care pregătesc pentru cei
dragi darurile de sub pomul de iarnă, ospeţele care vor urma şi
fac lună locuinţa, pentru musafirii care vor veni şi pentru petrecerile
din această perioadă. Sau gândiţi-vă la patronii neobosiţi care îşi
ţin magazinele deschise chiar şi în zilele de sărbătoare. Sau la
taximetriştii care răspund la apeluri şi au zile, nopţi foarte
solicitate...

De ce credeţi că aleg toţi aceştia să păstreze motoarele turate la
maximum? De ce aleg să fie cei care dăruiesc timp, energie,
atenţie, sprijin, servicii? Poate pentru că de sărbători mulţi oameni
se doresc răsfăţaţi, vor să se simtă apreciaţi, ocrotiţi. Mulţi îşi
aşteaptă darurile de la cei din jur ca pe o prefigurare a noului an
care va veni mai bun ca niciodată. Mulţi au nevoie de o speranţă,
de o direcţie, de propunerea unei noi vieţi. 

Vor ca în ultima lună a anului să aibă parte de tot ce şi-au dorit
pentru 2011, să trăiască pe ultima sută de metri întâmplările
extraordinare la care au visat. Decembrie este într-adevăr o lună
privilegiată pentru cei care aşteaptă asemenea daruri. Dar este şi
mai bogată pentru oamenii care îşi dăruiesc timpul, energia,
atenţia, sprijinul şi serviciile celor din jur. Tot ceea ce investesc

acum în munca lor, în eforturile şi grija lor pentru ceilalţi se întoarce
la ei înmiit. Şi sufleteşte, şi financiar. 

Tu din care grup alegi să faci parte? 

Gândeşte-te bine înainte să-ţi răspunzi. Şi nu lua în seamă faptul
că ani la rând, poate, ai fost mai degrabă între cei care aşteaptă.
Poţi alege acum grupul celor care acţionează. Poţi hotărî să
foloseşti la maximum luna decembrie, să apeşi pedala de
acceleraţie. Iar asta are efect în avalanşă dacă devine strategie de
echipă, dacă îţi mobilizezi colaboratorii, dacă vă asumaţi
împreună să găsiţi oamenii care au atâta nevoie de timp, atenţie,
sprijin, soluţii pentru o viaţă mai bună şi pentru un stil sănătos de a
trăi. 

Amintiţi-vă în fiecare dimineaţă că este luna în care sunt mai multe
şanse să-i descoperiţi pe cei care vă caută, dar nu ştiu unde să vă
găsească. Este o lună a dorinţei arzătoare de mai bine. Folosiţi
fiecare secundă a acestei luni. Dăruiţi ceea ce aveţi, ceea ce ştiţi,
ceea ce compania şi Planul de Marketing deja v-au dăruit vouă. 

Uneşte-ţi eforturile cu cei din echipa ta. Mobilizează-te şi insuflă-le
şi lor dorinţa ca fiecare dintre voi să fie cel mai important membru
al echipei naţionale. Este un rol care vă face cinste şi vă poate
ajuta să încheiaţi anul 2011 la superlativ. 

Vă dorim un decembrie formidabil şi să fiţi în grupul celor care
acţionează! 

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

ALEGE GRUPUL
ACŢIUNII, FOLOSEŞTE
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Avem la îndemână un produs de excepţie, ce poartă girul unui lider mondial şi se
bucură de susţinerea unui laureat al Premiului Nobel în medicină, atuuri esenţiale
pentru a deveni, alături de Aloe Vera Gel, un produs vedetă al companiei
noastre. Cu ajutorul domnului profesor universitar doctor Gheorghe
Mencinicopschi, Directorul Institutului de Cercetări Alimentare, vom afla
detalii noi şi extrem de valoroase şi interesante despre beneficiile moleculei
miracol şi ale produsului Forever Argi+.

Sub lupă
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FOREVER

Joacă un rol esenţial în relaxarea
musculaturii netede a arterelor, prevenind
apariţia hipertensiunii arteriale,
aterosclerozei, maladiilor coronariene (care
pot degenera în infarct de miocard).

Previne apariţia claudicaţiei (crampe
musculare puternice în special în muşchii
gambei, care împiedică mersul), în cazul
stadiilor avansate ale maladiilor
cardiovasculare. 

Ajută la combaterea migrenelor
generate de spasmele vaselor de sânge de
la nivelul creierului, prin prevenirea
îngustării spasmodice a acestora. 

Este extrem de util şi în disfuncţiile
erectile (impotenţa), în contextul în care,
din păcate, acestea au început să apară la
vârste din ce în ce mai tinere. Şi, foarte
important, fără a prezenta efecte adverse.
Mai mult, pe lângă combaterea impotenţei,
Forever Argi+ ajută şi la îmbunătăţirea
procesului de spermatogeneză, crescând
puterea de procreare a cuplurilor. Pentru
rezultate şi mai bune din acest punct de
vedere, Argi+ se poate asocia cu Forever
Multi-Maca, produsele acţionând sinergic.

OXIDUL NITRIC:
ARGININA:

Este principalul component al produsului, aminoacidul care, în cadrul
metabolismului, este transformat într-o puternică moleculă – semnal, oxidul
nitric (NO).

Induce biosinteza proteinelor, crescând masa musculară în defavoarea
componentei grase a corpului, ceea ce stimulează buna funcţionare a

organismului, prevenind bolile generate de supraponderalitate
şi obezitate şi, indirect, stimulând producţia hormonilor
tinereţii (DHEA - dehidroepiandrosteron). În acest fel,

Forever Argi+ poate acţiona şi ca un agent anti-
îmbătrânire. În cazul bolilor consumptive (cancerul,
tuberculoza), Forever Argi+ este util şi în prevenţia
sindromului Wasting (sindromul de epuizare). 

POLIFENOLII
(antioxidanţi naturali puternici):

Îmbunătăţesc funcţia endotelială, protejând
sănătatea sistemelor cardio şi cerebrovascular. 

Au o acţiune anti angiogenetică (împiedică
proliferarea vaselor de sânge în bolile
canceroase, în acest fel inhibând creşterea
tumorilor maligne). 

Împiedică migrarea celulelor canceroase şi
încetinesc evoluţia metastazelor.

Datorită componentelor polifenolice, efectul 
L-argininei este potenţat în inducerea şi
eliberarea oxidului nitric, cu efecte importante
asupra homeostaziei sistemului imunitar, pe care
îl fortifică.
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COLECALCIFEROLUL
(vitamina D3):

Acţiunea antitumorală este inhibată şi de acest component al
produsului Forever Argi+, component ce modulează expresia
genelor care codifică proteinele regulatoare ale proliferării celulare,
diferenţierii şi apoptozei, procese esenţiale în cadrul fenomenului
de cancerizare. Celulele canceroase au suprimat fenomenul
apoptozei, prin care celulele canceroase primesc  comanda de a se
sinucide. Este cunoscută astăzi ca o trăsătură esenţială a celulelor
canceroase faptul că ele nu se mai supun procesului de apoptoză,
devenind astfel nemuritoare, înmulţindu-se infinit şi formând
tumori din ce în ce mai mari. 

Este esenţială în biosinteza
serotoninei, neurotransmiţător
implicat în starea de bine (fericire). 

MENACHINONA,
(cunoscută şi ca vitamina K2):

Are un rol extrem de important în
reglarea coagulării sângelui, prevenind
accidentele vasculare cerebrale sau
cardiace.  

Este puternic implicată în metabolismul
calciului şi, deci, în sănătatea sistemului
osos, contribuind la prevenirea
osteoporozei. 

Împreună cu vitamina C din acest
supliment intervine în procesele de
reparare a oaselor, dinţilor, pielii şi
articulaţiilor. 

VITAMINA B6

Forever Argi+ este indicat şi persoanelor care depun
efort fizic şi celor care vor să-şi modeleze corpul prin
body building, deoarece stimulează dezvoltarea masei
musculare. Efortul fizic generează o cantitate mare de
reziduuri metabolice (amoniac, radicali liberi), iar Forever
Argi+, prin componentele sale, are o puternică acţiune
detoxifiantă şi antioxidantă.

În concluzie, putem afirma că acest supliment alimentar
complex are acţiune asupra întregului tablou patologic
reprezentat de ceea ce astăzi denumim bolile civilizaţiei,
boli cronice manifestate prin: boli de nutriţie (obezitate,

diabet de tip II, hiperuricemie – gută etc.), sindrom
metabolic, hipertensiune arterială, dislipidemii mixte, boli
cardio şi cerebrovasculare, cancere. 

Iată de ce Forever Argi+ este bine să fie inclus într-o
dietă echilibrată şi diversificată şi un stil de viaţă activ, ca
un factor de prevenţie a apariţiei afecţiunilor sus-
menţionate şi de asigurare a unei calităţi sporite a vieţii.

Domnule profesor, vă mulţumim pentru toate
aceste detalii extrem de utile şi vă dorim un sfârşit
de an cât mai bun!

ACIDUL FOLIC:
Este esenţial în formarea acizilor nucleici

ADN şi ARN, prevenind transformarea 
ADN-ului normal în ADN mutant
cancerigen. 

Folaţii sunt, de asemenea, esenţiali în
menţinerea homocisteinei la un nivel
scăzut. Hiperhomocisteinemia este un
factor major de risc în apariţia maladiilor
cardiovasculare şi a diabetului. În acest fel,
suplimentul Argi+ are un efect favorabil
asupra restabilirii sensibilităţii la insulină. 

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

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.



Dezvoltă-ţi afacerea

CONVINGĂTOR

Pentru oamenii de afaceri, a avea putere de convingere este o nevoie
vitală. Fenomenul este cu atât mai pregnant într-o afacere Multi
Level Marketing, precum Forever Living Products. La o analiză atentă,
cei care se află pe palierele superioare ale Planului de Marketing sunt
oameni cu mare putere de convingere. Care le sunt secretele?

Primul, şi probabil cel mai important dintre ele, este că trebuie să ai
încredere în tine, în produsele şi în afacerea Forever. Dacă nu eşti
capabil să stârneşti emoţii, să promovezi cu pasiune, atunci ceilalţi
nu vor fi convinşi că ideea sau produsele tale sunt ceea ce le trebuie.
De aceea se spune că, în vânzarea directă, trebuie să fii „un produs al

produsului”. Cel mai bun mod de a construi acest crez este să
consumi produsele tu însuţi şi să le urmăreşti efectele benefice. Dacă
tu nu le foloseşti, atunci cum ai putea să le vinzi?

Puterea de convingere este de două ori mai mare atunci când eşti
încredinţat că, făcându-l pe celălalt să adopte părerea ta, îl ajuţi cu
adevărat. Pe de altă parte, abilitatea de a convinge este infinit mai
mică atunci când încerci să manipulezi. Secretul este, aşadar, să faci
totul cu onestitate, cu pasiune şi cu o atitudine permanent pozitivă.

Ce talente trebuie să-ţi dezvolţi pentru a fi convingător?

Multe dintre realizările noastre depind de abilitatea de a-i convinge pe ceilalţi, 
de a-i aduce la un numitor comun cu noi. Procesul se numeşte persuasiune 

şi îl întâlnim peste tot: în plânsetul unui copil, într-o rugăminte adresată altuia, 
într-un afiş publicitar sau într-o negociere de preţ.
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Vestea bună este că aproape oricine poate ajunge să fie un bun
prezentator dacă depune efortul necesar. O bună pregătire a
discursului, cunoaşterea produselor şi a afacerii, urmărirea unui fir
epic dinainte stabilit, implicarea audienţei prin întrebări, povestirile
pozitive din experienţa ta – toate sunt elemente importante în
prezentările de produs şi oportunitate. În afara cazului în care ai
susţinut aceeaşi prezentare de o mie de ori, e bine să-ţi repeţi
discursul de fiecare dată, până când simţi că eşti stăpân pe el.
Foloseşte intens materialele de marketing Forever, de la Flipchart
sau postere până la mostre şi filme de prezentare – ele oferă multe
argumente de vânzare şi câştigă încrederea audienţei. 

Iată câteva dintre elementele pe care se bazează arta oratoriei:
n Începe în forţă – poţi intra direct în subiect, printr-o povestire din
propria ta experienţă, care să pună afacerea sau produsele într-o
lumină favorabilă.
n Informează-ţi audienţa – ce îi poţi oferi nou pentru ca ei să
beneficieze, să profite?
n Amuză-ţi ascultătorii – nimeni nu vrea să participe la un discurs
plictisitor; după ce termină de râs, oamenii sunt foarte receptivi.
n Inspiră-ţi audienţa – mai mult decât a motiva, a inspira înseamnă
a sădi o idee şi a o face să crească.
n Dă-le speranţe – toată lumea vrea o viaţă mai bună, mai mulţi
bani sau mai mult timp liber; încurajează-i spunându-le cum să o
facă.

SĂ FII UN BUN PREZENTATOR

Cum să fii
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În afacerea Forever se întâlnesc multe situaţii în care trebuie să fii convingător în scris, de la un email trimis unui potenţial client până la o

prezentare pe videoproiector. Măsura puterii cuvintelor tale este dată de reacţia pe care ele o determină în cititor. Gândeşte-te la tot ceea

ce scrii în termeni de impact, nu doar în termeni de informaţie. Fă-o cu gândul la beneficiile pe care cititorul le va avea şi textul tău nu va

fi trecut cu vederea.

Nu e nevoie să fii un geniu literar – e suficient să scrii clar şi corect gramatical. Scrie-ţi gândurile, scrie ca şi cum ai vorbi. E important ca

textul tău să aibă o structură şi o curgere logică. Atunci când scrii, nu te opri ca să aduci la perfecţiune fiecare propoziţie. Scrie-ţi gândurile

de la cap la coadă, aşa cum îţi vin. Vei avea timp de corectat mai târziu. Oricum trebuie să editezi textul şi cel mai bine o faci a doua zi,

atunci când ideile s-au mai limpezit.

SĂ TE POŢI EXPRIMA ÎN SCRIS

Atunci când întâlneşti pe cineva nou, acesta decide că te

place sau nu în primele câteva minute ale conversaţiei. Nu

există o a doua şansă de a schimba prima impresie. Puterea

ta de convingere depinde de acest moment. Nu ai cum să

convingi că afacerea Forever este de succes dacă nu ai o

imagine generală impecabilă. Pentru aceasta, verifică

următoarele aspecte:

n Eşti îmbrăcat bine, curat şi îngrijit, cel puţin la acelaşi nivel

cu cei cu care discuţi?

n Stai drept când prezinţi, ai gesturi pozitive? Te uiţi în ochii

celorlalţi, zâmbeşti şi eşti relaxat?

n Ai totul pregătit şi pus în ordine (inclusiv gândurile!)

înainte de a începe?

n Vorbeşti clar, logic şi pe înţelesul tuturor?

n Imaginea pe care o formezi este aceea de profesionist,

stăpân pe domeniul lui de activitate?

O persoană tenace, care urmăreşte un scop cu toată

puterea sa, câştigă respectul celorlalţi. În consecinţă, este

convingătoare. Există patru reguli de care e bine să ţii

seama pentru a-ţi cultiva această abilitate:

n Stabileşte-ţi obiective şi urmăreşte-le cu toată fiinţa ta.

n Alcătuieşte-ţi un plan şi acţionează continuu conform lui.

n Fereşte-te de orice influenţe negative şi descurajări venite

de la rude sau prieteni.

n Aliază-te cu cei care te sprijină şi te pot ajuta să-ţi atingi

obiectivele.

SĂ FII O PREZENŢĂ AGREABILĂ

SĂ FII PERSEVERENT

SĂ CÂŞTIGI ÎNCREDERE

Oamenii se lasă mai uşor influenţaţi de cei pe care îi simt
aproape. Principiul care guvernează puterea de convingere
este să te situezi de aceeaşi parte a baricadei cu cel din faţa
ta. Pentru cei care doresc să studieze mai multe în acest
domeniu recomand cu căldură o carte fundamentală, scrisă
de Dale Carnegie în 1936. Titlul ei este „Cum să vă faceţi
prieteni şi să deveniţi influent” şi a apărut în România la
editura Curtea Veche. Iată ce spune el, ca un corolar: „Poţi
câştiga mai mulţi prieteni în două luni dacă eşti interesat cu
adevărat de problemele lor decât în doi ani dacă încerci să-i
determini să fie interesaţi de tine.” E suficient de convingător?

Alexandru Israil

Specialist marketing

Încrederea este condiţia principală pentru ca oamenii
să cumpere un produs, un serviciu sau… o idee. Ei te
„cumpără” întâi pe tine, înainte de a-ţi accepta
propunerea. Nu exagera în prezentările de
oportunitate sau de produs. Nu face promisiuni fără
acoperire în realitate, fii echilibrat şi, în acelaşi timp,
entuziast. Încrederea se câştigă greu şi se pierde uşor.



NIVELUL 3 

n premii: bilete de avion
dus-întors, 3 nopţi de cazare
într-un hotel de 5* şi 2 bilete
de Raliu

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu

Constantin & Tania Popa

NIVELUL 2

n premii: 3 nopţi de cazare
într-un hotel de 5* şi 2 bilete
de Raliu

Maria & Adrian Arghir 
Bandi Attila & Izabella

Cătălina Bejan
Violeta Mihaela Boştină
Ionuţ Burta
Adriana & Ilie Carciuc
Viorica & Marcel Cismaru
Iuliana Soare
Simona & Sorin Spătariu
Toma Mihály Zsolt & Elena
Varga Csaba Attila & Viorica
Oana Alexandra Voicu

NIVELUL 1

n premii: 2 bilete de Raliu

Florentina & Virgiliu Anastasiade
Elena & Virgil Angelescu
Leonora & Florea Baciu
Aurica Barbu 
Iulia Beldiman
Gizella & Marius Botiş
Adrian & Elena Calbeaza
Gicu & Gabriela Ceahlău

Elena & Mihai Ciobanu
Adelia Clăvac
Vasilica & Dumitru Crăciun
Viorica & Dorin Creciun
Cristina & Gabriel Cristache
Marilena & Teodor Culişir
Marian & Carla Dicianu
Cristiana & Eugen Dincuţă 
Dinka Ştefan & Edit Gizella
Robert & Cosmina Drăgănescu
Mihaela Viorica & Ion Dumitru
Nicoleta & Gheorghe Epure
Mircea & Raluca Fage
Gheorghe & Adelina Filip
Maria & Petru Frenţiu
Marina & Vasile Gândulescu
Angela & Valentin Gherghe
Gabriela & Vasile Ghivirigă
Elena Gabriela Grancea
Genoveva Ianişevschi
Kelemen Enikő Mária & Sándor
Marie Lădaru
Carmen & Gabriel Larion
Aurel & Veronica Meşter
Marinela & Nicolae Mihu
Georgeta & Vasile Moraru
Nagy Ernő & Irma

Ormos Adrienne
Ileana Paraschiv
Maria & Nicolae Petrea
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Pokorny Alexandru & Gizella
Aurel & Angela Pop
Dana Adriana & Costel Pop
Maria Pop
Eugenia & Gheorghe Popa
Liviu & Luminiţa Rednic
Zenovia & Cătălin Riglea
Ileana & Liviu Roas
Alexandrina & Nicolaie Rotărescu
Smaranda Sălcudean
Elena Sandu
Victor & Ludmila Sass
Ioan Scurtu
Claudia & Daniel Stanciu
Valeriean & Viorica Stănilă
Niculina Ştefana
Marcela Stoica
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Ioana & Nicolae Traşcă
Petru & Emilia Truşcă
Mariana & Silviu Ursu
Ramona & Dorin Vingan
Georgeta & Ion Zamfir

Felicitări tuturor celor care au încheiat cu succes calificarea la Raliul European din 2012, 
de la Budapesta! Capitala Ungariei va fi, pe 24 şi 25 februarie, gazda unui eveniment 

de excepţie, de la care nu trebuie să lipseşti!

Eveniment

Calificări Raliul European, 
Budapesta 2012
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Ai libertatea să alegi orice

combinaţie îţi doreşti. Sărbătorile sunt mai frumoase atunci

când tu şi cei dragi sunteţi sănătoşi şi în formă

maximă! Bucuraţi-vă împreună de un 

Crăciun Forever!

Verifică-ţi e-mail-ul şi urmăreşte-ne pe Facebook

pentru ofertele lunii decembrie!

9foreverliving.com

De sezon
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Doar câteva săptămâni ne mai despart de sărbătorile de iarnă, iar spiritul
Crăciunului îşi face tot mai simţită prezenţa. E momentul perfect să pregăteşti
daruri de suflet pentru cei dragi. 

Vizitează-ne în centrele de distribuţie şi pe www.comenziforever.ro şi alege
cadourile potrivite. Gama Forever este extrem de ofertantă şi îţi lasă libertatea să
faci orice combinaţie doreşti. Indiferent cui vrei să oferi daruri, cu siguranţă vei
găsi produsele ideale. Iată doar câteva sugestii din partea noastră. 

Aloe Vera Gel, 
Aloe Berry Nectar,
Aloe Bits N’ Peaches
şi Forever Freedom –
adevărate cocteiluri
nutritive şi sănătoase,
ideale pentru oricine
îşi doreşte să fie în
formă maximă. 

Forever Argi+,
alegerea perfectă
pentru o
sănătate de fier. 

Gentleman’s 
Pride şi Aloe 
Ever-Shield Deo
Stick – cadoul
perfect pentru
orice domn.

Forever Bright Toothgel, Aloe
Lips şi Aloe Moisturizing
Lotion – o combinaţie cu care
nu vei da niciodată greş.

Aloe

Blossom

Herbal Tea

şi Forever

Bee Honey

– un ceai fierbinte şi

aromat cu un strop de

miere hrănitoare, reţetă

garantată pentru serile

geroase de iarnă.

Alpha-E Factor şi

R3 Factor – răsfăţ

la superlativ

pentru tenul

doamnelor.

Aroma Spa Collection – şi

timpul pare că se opreşte în loc

pentru o binemeritată relaxare.

Pregăteşte-te din timp de

sărbători





11foreverliving.comF O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2011 | 151

SONYA VOLUME
SHAMPOO & CONDITIONER

Când simţi că părul tău are nevoie de
un plus de volum, alege Sonya Volume
Shampoo & Conditioner! Îmbogăţită
cu Aloe vera şi lăptişor de matcă,
formula noastră exclusivă conferă
părului volum şi strălucire, menţinându-i
în acelaşi timp supleţea. Realizate din
cele mai bune ingrediente disponibile
astăzi, şamponul şi balsamul Sonya
pentru volum îţi întăresc firul de păr,
dându-i un aspect puternic şi sănătos.
Şi toate acestea fără ingrediente
precum parabeni, propilen glicol, SLS
şi SLES.

n Conferă sănătate şi strălucire părului.
n Nu încarcă firul de păr.
n Protejează părul vopsit.
n Conferă volum şi vigoare părului.
n Reprezintă primul pas pentru coafura pe care
ţi-o doreşti.

Sonya Volume
SHAMPOO

Cod – 351
Preţ depozit – 12,48 euro 

+ TVA
Preţ NDP – 15,16 euro 

+ TVA
PRV – 17,84 euro + TVA

pc – 0,096

Preţ depozit – 29,64 euro
+ TVA

Preţ NDP – 36,02 euro 
+ TVA

PRV – 42,38 euro + TVA
pc – 0,228

Sonya Volume
CONDITIONER

Cod – 352
Preţ depozit – 12,48 euro 

+ TVA
Preţ NDP – 15,16 euro 

+ TVA
PRV – 17,84 euro + TVA

pc – 0,096

Sonya Mini Palettes
Ediţia limitată de Mini Palettes, ce poartă semnătura gamei de machiaj Sonya pe bază de Aloe
vera, conţine tot ceea ce ai nevoie pentru ochi, buze şi obraji. Inspirate din frumuseţea naturală a
insulei Samoa, romantismul şi feminitatea Parisului şi spiritul vibrant şi colorat al oraşului Rio de
Janeiro, noile Sonya Mini Palettes sunt ideale pentru a fi luate oriunde mergi şi îţi pun la dispoziţie
nuanţe superbe de farduri de ochi, farduri de obraz, rujuri şi gloss-uri, perfecte pentru orice ocazie.

cod 346

cod 347

cod 348

Notă: Machiajul din imagine a fost realizat cu trusele Rio şi Paris.

În curând şi în România! 
Verifică-ţi e-mail-ul şi

urmăreşte-ne pe
Facebook!



Încearcă să vezi lucrurile şi din altă perspectivă. Dacă un
potenţial nou colaborator te-a refuzat, ţi-a făcut, de fapt,
o favoare. Te-a învăţat ceva. Reflectează la ceea ce ţi-a
spus şi pregăteşte-ţi răspunsurile pentru următoarea
întâlnire. Şi mai gândeşte-te la ceva. Ai primit un refuz.
S-a schimbat ceva în relaţia ta cu cel care te-a refuzat?
Nu îţi era partener de afacere înainte să te refuze, nu îţi
este nici acum. Deci, ai ceva de pierdut?

Un pas important în gestionarea refuzurilor este să ai
mereu în vedere ceea ce faci. Nu contează de unde vii,
câţi ani ai, câte şcoli ai absolvit sau dacă ştii persoanele
potrivite. Tot ce ai nevoie pentru a avea succes este o
motivaţie puternică şi disponibilitatea de a munci. Atât!
Eşti parte a unei industrii al cărei scop principal este să
ajute oamenii. Este ceea ce faci în Forever. Le oferi
libertate. Le oferi şansa unei vieţi mai bune. Şansa unui
viitor mai prosper. Nu doar lor, ci şi familiilor şi copiilor
lor. Dacă te refuză, nu-i nicio problemă. Poate nu era
momentul potrivit pentru ei. Şi poate nu va fi niciodată.
Dar dacă nu le-ai împărtăşi oportunitatea, cu siguranţă
le-ai face un deserviciu. Decizia le aparţine. 

Şi încă ceva la care merită să reflectezi.
Teama de a fi refuzat se află în strânsă
legătură cu orgoliul. Prin urmare,
gândeşte-te dacă orgoliul este mai
important decât să trăieşti viaţa pe care o
visezi. Mai mult decât atât. Ce te-ar face să

te simţi mai mândru şi ce ar spune despre
tine că eşti o persoană extraordinară:

Ai reuşit? Continuă!
N-ai reuşit? Continuă!

A primi un refuz este o problemă greu de gestionat pentru oricine, pentru că nimănui, de fapt, 
nu-i place să fie refuzat. A primi un refuz este, în acelaşi timp, un aspect extrem de important 
şi deloc neglijabil al unei afaceri MLM. Iar afacerea ta Forever este parte a ceea ce eşti tu. 

Aşadar, nu permite nimănui să te descurajeze şi să te oprească din drum. 
Nu permite ca părerile altora despre produsele şi oportunitatea pe care le promovezi 

să te împiedice să atingi succesul pentru care lupţi. 

Faci tot ce ştii

mai bine
pentru a fi

cel mai bun?

Laşi teama săte controleze?
sau

Dezvoltă-ţi afacerea
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Continuă să crezi în
ceea ce faci. Şi nu uita
că asta este datoria ta.
Faci asta pentru tine şi
familia ta. Te afli în
arenă. Aşteaptă-te să te
murdăreşti! Aşteaptă-te
să fie nevoie să lupţi!

Orice lucru care
merită realizat
necesită timp,
efort şi un oarecare

număr de refuzuri. Dar
în final tu vei fi cel învingător.

Nu ţinti perfecţiunea! Ţinteşte acţiunea! Ea este cea
care te va ajuta să devii mai stăpân pe tine, să devii
mai bun în ceea ce faci. Nu renunţa la jumătatea
drumului! Continuă până când visurile tale devin
realitate.

Conform unor studii efectuate în Statele
Unite, 80% din vânzări au loc după a patra
încercare, dar cei mai mulţi oameni renunţă
după a doua. Indiferent care sunt motivele
pentru care ai fost refuzat, mergi mai
departe şi caută noi căi de a-ţi construi
afacerea. Trebuie să stabileşti contacte şi
întâlniri cu mai multe persoane simultan.
Gândeşte-te la principiul 80:20. Din zece
persoane contactate, s-ar putea ca două să
răspundă afirmativ. Maximizează-ţi şansele.

Iată câteva exemple celebre de refuzuri
care te pot ajuta să depăşeşti momentele
dificile:

n După 130 de refuzuri, volumul
„Supă de pui pentru suflet” a fost
publicat şi vândut în peste 8 milioane
de exemplare.
n Colonelul Harlan Sanders a fost
refuzat de peste 300 de ori, iar astăzi
există peste 11.000 de restaurante
care-i poartă numele în peste 80 de
ţări din întreaga lume.
n John Creasy, un romancier britanic,
a fost refuzat de 743 de ori până a
reuşit să publice şi să vândă prima sa
carte. 40 de ani mai târziu, publicase
562 de romane!

„Nu renunţa niciodată la
visul tău. Perseverenţa
este esenţială. Dacă nu îţi
doreşti şi nu ai încredere
în tine însuţi ca să mai
încerci chiar dacă alţii 
ţi-au spus că ar fi mai
bine să renunţi, atunci nu
vei reuşi niciodată.” 

Tawni O’Dell

„Nu criticul contează; nu cel care arată

cum omul puternic se clatină sau unde ar

fi putut face mai bine. Creditul aparţine

omului care este în arenă, al cărui chip

este marcat de praf, de transpiraţie şi

sânge; care încearcă plin de curaj; care

greşeşte; care repetă erorile, dar o ia din

nou de la capăt, pentru că nu există efort

fără erori; dar care reuşeşte; care ştie ce

înseamnă entuziasm măreţ, devotament;

care se dedică unor cauze ce merită;

care simte la sfârşit triumful marilor

realizări şi care, în cel mai rău caz,

dacă eşuează, măcar a făcut-o

depăşindu-şi limitele şi riscând, în aşa fel

încât locul său să nu fie alături de acele

suflete reci şi timide care nu vor cunoaşte

niciodată victoria şi nici înfrângerea.” 

Theodore Roosevelt
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Cum să previi
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PROTEJEAZĂ-TE DE

RĂCEALĂ ŞI GRIPĂ
În faţa unei agresiuni de orice natură, organismul se mobilizează
pentru a se apăra. Această reacţie este practic modalitatea prin care
se manifestă sistemul imunitar pentru a face faţă agenţilor patogeni
susceptibili de provocarea bolilor. Cu cât imunitatea este mai slăbită,
cu atât este mai mare şi vulnerabilitatea la infecţiile virale. 

Imunitatea este afectată de un număr mare de factori. Stresul
diminuează răspunsul imunitar al organismului la agenţii patogeni.
Persoanele care sunt în stadiul de epuizare cronică, nu au timp pentru
ele însele, nu îşi rezervă timp liber pentru activităţile care le fac
plăcere îşi slăbesc organismul. O echipă de cercetători americani a
descoperit că persoanele stresate se vindecă mai greu de anumite
boli decât cele relaxate.

n Grăsimile rafinate, zahărul şi alimentele procesate au un
impact negativ asupra sistemului imunitar. Studiile arată că
funcţionarea sistemului imunitar este afectată timp de cinci
ore chiar şi după ce a fost consumată o cantitate mică de
zahăr, pentru că interferează cu absorbţia vitaminei C.
n Cafeina favorizează deshidratarea şi pierderea
vitaminelor şi a mineralelor din organism. Dacă totuşi nu
poţi renunţa la acest viciu, pentru a-i reduce efectul nociv
bea două pahare de apă după fiecare ceaşcă de cafea
consumată.
n Evită, pe cât posibil, locurile aglomerate şi contactul cu
persoanele bolnave. 
n Renunţă la fumat! Dacă nu ştiai, fumatul este un factor
care conduce la slăbirea imunităţii organismului, grăbind
apariţia infecţiilor.
n Încearcă să pui cât mai puţin mâna pe faţă, deoarece este
locul cel mai atacat de microbi.

Cea mai bună metodă de prevenire a îmbolnăvirilor, în
general, şi a infecţiilor respiratorii în particular, în sezonul
rece este întărirea sistemului imunitar. 

DE CE 
SĂ TE FEREŞTI?

CUM POŢI FACE 
ACEST LUCRU?
n Ai grijă să te odihneşti suficient.
n Găseşte metode de a te relaxa, ceea ce nu înseamnă să stai degeaba, ci
să găseşti activităţi care îţi fac plăcere. 
n Mergi la sala de sport de cel puţin trei ori pe săptămână sau fă-ţi un
program prin care să te antrenezi acasă. Astfel, îţi păstrezi tonusul, iar
organismul tău va fi mai puternic în lupta cu virusurile.
n Nu uita de mişcările în aer liber şi de sporturile de iarnă: schi, patinaj,
snowboard etc. Vestea bună este că acest tip de sporturi asigură şi o bună
funcţionare a aparatului cardiovascular. De asemenea, mişcarea este
esenţială pentru eliminarea toxinelor acumulate în anotimpul rece.
n Bea multe lichide, pentru ca organismul tău să aibă parte de hidratarea
optimă în acest sezon. Cei 2 litri de lichide pe zi trebuie consumaţi nu
doar vara, ci şi în timpul anotimpului rece, pentru a preveni deshidratarea
cauzată de aerul uscat şi încălzit din interiorul locuinţelor şi al birourilor.



15foreverliving.comF O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2011 | 151

CE ALIAŢI AI?
Echinaceea este cea mai cunoscută plantă care ajută la
creşterea imunităţii organismului. Forever Echinacea
Supreme conţine cele mai valoroase specii de echinaceea
(purpurea şi angustifolia), plus rădăcină de Hydrastis
canadensis şi extract din seminţe de struguri. 

Dintre minerale, cele care au puternice
efecte imunostimulatoare sunt zincul,
care ajută la reducerea frecvenţei
răcelilor, şi fierul, necesar în producerea
globulelor roşii, a căror lipsă diminuează
imunitatea. Ambele sunt conţinute în
Nature-Min.

Vitamina C este un nutrient esenţial pentru buna
funcţionare a sistemului
imunitar şi îţi ajută
organismul să lupte
împotriva răcelii şi gripei. O
tabletă de Forever
Absorbent-C conţine 60 mg
de vitamina C înglobate în
500 mg tărâţe de ovăz, fibre
cu solubilitate crescută, ce
pot contribui la menţinerea
nivelului colesterolului din
sânge în limite normale. O
sursă importantă de
vitamina C este şi Aloe
Berry Nectar: gel stabilizat
de Aloe vera îmbogăţit cu
suc de mere şi de merişor.

Vitamina E întăreşte sistemul imunitar
datorită proprietăţilor sale antioxidante.
Alături de vitamina A şi seleniu ajută la

lupta eficace împotriva efectelor nocive ale
radicalilor liberi. Le ai pe toate la dispoziţie în
Forever A-Beta-CarE. 

Sistemul nostru imunitar se regăseşte, în proporţie covârşitoare, la
nivelul intestinelor. Prin inhibarea proliferării bacteriilor
patogene la nivel intestinal, probioticele contribuie la întărirea
sistemului imunitar. Forever Active Probiotic conţine şase
tipuri de bacterii benefice şi ajută la menţinerea sănătăţii şi
echilibrului organismului. Pentru un efect sinergic sporit, consumă-l
împreună cu Aloe Vera Gel, cu rol prebiotic.

Datorită conţinutului său bogat în aminoacizi,
vitamine, minerale, enzime şi microelemente,
propolisul este un excelent imunostimulator
natural. Ai grijă să nu-ţi lipsească Forever Bee
Propolis din dieta zilnică.

Germaniul este un
microelement ce
poate stimula
sistemul imunitar. Îl
găseşti în usturoiul din
compoziţia Forever
Garlic-Thyme.

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

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.

„Pentru întărirea sistemului imunitar trebuie să
consumăm foarte multe fructe şi legume colorate,
de sezon. De asemenea, suplimentele alimentare
de calitate sunt şi ele eficiente. Suplimentele de
seleniu şi zinc sunt cele mai recomandate. 
De asemenea, nu trebuie neglijată hidratarea.” 

(Prof. Univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi,
Directorul Institutului de Cercetări Alimentare)
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Modele clasice, elegante şi

practice, care vă ajută să vă

organizaţi cât mai bine

programul şi să vă urmăriţi

atingerea obiectivelor pentru

anul viitor.

Adevărate cărţi de vizită pentru

afacerea voastră, deosebit de utile în

munca zilnică şi, totodată, un cadou

potrivit pentru toţi partenerii voştri de

afaceri. Răsfoiţi-le şi bucuraţi-vă în

fiecare lună de universul Forever!

CALENDARE DE PERETE
ŞI DE BUZUNAR 2012

START PENTRU AFACEREA TA,
ÎN 2012

O afacere de succes începe cu o planificare riguroasă a paşilor de urmat. Am
pregătit pentru 2012 instrumente valoroase care să vă sprijine în acest demers.

AGENDE 2012

Paşaportul pentru

dezvoltarea online a

afacerii tale Forever!

Nou

Vorbeşte profesionist

despre afacerea ta Forever!

STRATEGII
ONLINE

Remarcă-te oriunde ai călători!

CĂLĂTOREŞTE
CU STIL

INTERNATIONAL
DIRECTORY
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Luni 12 - 20 *, Marţi, Joi, Vineri, Sâmbătă * * 9 - 17, 
Miercuri 9 - 19

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

Forever Living
Products România

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?

* 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.

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

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 

JOI, 1 DECEMBRIE - ÎNCHIS
VINERI, 2 DECEMBRIE - PRIMA ZI DE COMENZI
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Calificări

SUPERVIZORI SPONSORI

Calificările
lunii OCTOMBRiE

România & Republica Moldova

Claudiu Arghir Chiorean Timişoara Elisaveta Setriuc
Kocsis Gergely & Lidia Bistriţa Kocsis Samuel Paul

MANAGERI SPONSORI

Ioan Scurtu Bistriţa Kocsis Gergely & Lidia

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

Eduard Aftaragaci Iaşi Tereza Aftaragaci
Marioara Anişorac Satu-Mare Letiţia & Vasile Mărcuş
Lăcrămioara Botez & Dumitru Rotariu Roman Carmen & Gabriel Larion
Ecaterina Brehuescu Botoşani Irina Răileanu
Daniel & Simona Buzatu Brăila Robert & Cosmina Drăgănescu
Adrian & Elena Calbeaza Rupea Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Ştefan-Silviu Ciobanu Bucureşti Oana Alexandra Voicu
Martha Eremia Chitila, IF Florin Mihail Bobu
Marcela & Gavril Gorea Bistriţa Daniel & Ligia Cifor
Gabriel Marcel Gorea Bistriţa Marcela & Gavril Gorea
Adrian Ilie Bucureşti Cristiana & Eugen Dincuţă
Emil & Aurora Indreica Târgu Bujor, GL Olga Preda
Lina & Vali Lupu Galaţi Mariana & Constantin Popa
Silvian & Mihaela Morariu Iaşi Eduard Aftaragaci
Romeliu Nan Ploieşti Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Dorina Neagu Bucureşti Coca Mocanu
Mariana & Constantin Popa Galaţi Doina Ligia & Neculai Iordache



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
Maria Pop
Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean

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

STIMULENTUL II

Gizella & Marius Botiş
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurel & Veronica Meşter

1. Daniel & Maria Parascan 
2. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu 
3. Carmen & Gabriel Larion 
4. Iuliana Zacreţchi 
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
6. Niculina & Viorel Ciuchea 
7. Violeta & Dumitru Luca 
8. Cristiana & Eugen Dincuţă
9. Kocsis Samuel Paul
10. Zenovia & Cătălin Riglea

1. Ana Maria & Aurel Ignat 
2. Vasile & Doina Rusu
3. Iuliana Soare 
4. Dorina Neagu 
5. Doina Ligia & Neculai Iordache 
6. Gabriel Gorea 
7. Niculae & Nicoleta Stoian 
8. Iuliana Mirela Popescu
9. Maria & Ioan Agiorgiuculesei
10. Simona & Sorin Spătariu

TOP 10 în funcţie de pc
ale Noilor Distribuitori 

realizate 
în luna octombrie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

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

1. Aurel & Veronica Meşter (1) 
2. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (6)
3. Camelia & Daniel Dincuţă (4)
4. Maria Pop (3)
5. Daniel & Maria Parascan (5)
6. Carmen & Gabriel Larion (10)
7. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (19) 
8. Vajda Katalin (7)
9. Smaranda Sălcudean (11)
10. Cristiana & Eugen Dincuţă (nou) 

11. Mariana Iuga (20)
12. Doina & Dănuţ Hanganu (14)
13. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (nou) 
14. Constantin & Tania Popa (nou)  
15. Niculina & Viorel Ciuchea (nou)
16. Mircea & Dana Olariu (13) 
17. Marilena & Teodor Culişir (17)
18. Petru & Emilia Truşcă (18) 
19. Derzsi Sámuel & Etelka (16)
20. Elena & Virgil Angelescu (nou)

Clasamentul îi include doar pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna octombrie 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 octombrie
(locul din luna precedentă)
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