


Să arăţi şi să te simţi mai bine nu se
referă doar la felul în care te percep
ceilalţi – înseamnă mult mai mult decât
atât! Să te simţi bine în pielea ta este
acea forţă interioară care te motivează
să realizezi mai mult. O zi în care nu-ţi
stă bine părul nu are, de cele mai
multe ori, nicio legătură cu părul... e
vorba doar despre cum îţi vezi TU
părul. Ai trecut vreodată prin momente
în care ai simţit că trebuie să lărgeşti
puţin cureaua de la pantaloni, apoi 
te-ai cântărit şi rezultatul arăta, de fapt,
că ai slăbit? Aproape instantaneu
nevoia să lărgeşti cureaua dispare şi
te îndrepţi din nou spre hainele din
perioada în care erai mai slab. Te
simţi revigorat şi plin de energie, gata
să cucereşti lumea.

Să arăţi şi să te simţi mai bine
înseamnă să ai încredere!

Un citat celebru al lui Henry Ford
spunea: „Indiferent ce crezi, că poţi

sau că nu poţi realiza ceva, ai
dreptate.” Dacă eşti încrezător că
poţi avea succes în afacere şi în
atingerea ţelurilor pe care ţi le-ai
stabilit în viaţă, aşa se va întâmpla.
Să fii cea mai bună versiune a ta
este o parte importantă a luptei
pentru încredere. Mai simplu spus,
atunci când arăţi şi te simţi mai bine,
oamenii observă. Observă că eşti
încrezător; te întreabă ce faci diferit
şi vor să afle mai multe, ceea ce îţi
dă ocazia perfectă să le vorbeşti
despre produsele pe care le iubeşti
şi despre oportunitatea Forever.

Produsele noastre au ajutat dintot-
deauna oamenii – acesta este
motivul pentru care am fondat
Forever în 1978. Ne-am dorit să
ajutăm oamenii să arate şi să se
simtă mai bine. Pe măsură ce am
aflat mai multe despre beneficiile
pentru sănătate ale plantei Aloe
vera, am ştiut că aceasta va avea un
impact important asupra celor din
jurul meu, îmbunătăţindu-le starea de
sănătate şi viitorul şi schimbându-le
viaţa în atât de multe feluri. Prin
introducerea noilor pachete Clean 9
şi F.I.T., concentrarea noastră asupra
principiului „Arăţi mai bine. Te simţi
mai bine.” este şi mai puternică.

Vă mulţumim că împărtăşiţi cu noi
poveştile voastre de succes. Ele ne
inspiră să muncim şi mai mult pentru
a găsi noi modalităţi de a eficientiza
afacerea. Reţelele de socializare sunt
o metodă extraordinară de a vă
împărtăşi succesul şi de a atrage
atenţia asupra a ceea ce oferă
afacerea Forever. Aveţi grijă, totuşi,
şi nu exageraţi – adevărul este
întotdeauna puternic. Când aud
poveşti despre cum i-au ajutat
produsele noastre pe oameni sau
despre felul în care afacerea noastră
a oferit multor familii oportunităţi la
care înainte nici n-ar fi îndrăznit să
viseze, încrederea mea în această
afacere şi în munca pe care o facem
zi de zi creşte tot mai mult, iar acest
lucru n-ar fi fost posibil fără contribuţia
fiecăruia dintre voi. Vă mulţumesc
pentru eforturile şi devotamentul
vostru şi pentru că aveţi încredere să
vă urmaţi visurile.

Mereu al vostru,

Rex Maughan
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MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
n companie şi 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 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 se dau exclusiv în scris. 
nprocesarea înscrierilor şi a comenzilor - la adresa
de 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 PUNCTELE CREDIT?
1. Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca
distribuitor şi vei avea acces la situaţia punctelor tale.
Dacă nu ai o parolă sau ai uitat-o, o poţi afla trimiţând un
e-mail la office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În
atenţia Departamentului AS400” sau poţi contacta telefonic
Sediul Central din Bucureşti.
2. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-ului
FLP) şi parola (parola iniţială este formată din ultimele 6
cifre ale ID-ului FLP), la numărul 0745.072.689. User-ul şi
parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu.

ARĂŢI MAI BINE.
TE SIMŢI MAI BINE.
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Aţi observat că atunci când nu împărţim
ceea ce este bun şi valoros în viaţa
noastră, suntem dezavantajaţi şi noi, şi
oamenii cărora am fi putut să le oferim
şansa de a se ajuta pe ei înşişi?

Dar nu avem cum să le fim de folos
celorlalţi, dacă nu începem să fim de
folos propriei noastre persoane. O
carieră strălucită care se sprijină pe
comunicarea cu oamenii, pe încurajarea
şi susţinerea lor, o afacere generoasă ca
Forever Living Products, în care baza este
echipa, ne arată că trebuie întâi de toate
să credem cu adevărat în noi înşine. 
Şi abia apoi devine posibil să-i ajutăm şi 
pe alţii să se aprecieze la justa valoare.

Suntem preţioşi. Prin calităţile noastre,
prin ţelurile noastre, prin experienţa
noastră şi prin puterea de a transforma
această experienţă în ceva rodnic.
Suntem preţioşi prin dorinţa noastră de a
ne restructura existenţa şi chiar prin faptul
că am făcut alegerea de a ne dedica
pasiunea, timpul şi eforturile unui proiect
atât de măreţ: stilul de viaţă marca
Forever. 

Fiecare întâlnire Success Day dovedeşte
ce valoroasă este munca voastră. Suntem
foarte mândri de reuşitele celor care urcă
pe scenă, de felul cum aceste reuşite
influenţează atât de mulţi oameni. Nu
doar pe cei din echipele care îşi sărbă-
toresc noii calificaţi, ci şi pe oamenii care
au descoperit produsele companiei noastre
şi vor să trăiască sănătoşi, în formă şi
plini de energie. 

Implicarea voastră are un impact uriaş.

Sunteţi parte a unei schimbări
care poate cu adevărat să facă
mai bună lumea aceasta. Sunteţi
cei care încurajează visurile
unor persoane care nu mai
îndrăzneau poate să viseze şi
nici măcar să spere. 

Totul începe cu voi însă. Cât de
mult vă preocupaţi de liniştea şi
echilibrul interior? Cât de perse-
verent vă antrenaţi pentru a vă
păstra în formă mintea, fără gânduri
negative, fără poverile inutile ale unor
stări de neîncredere, teamă, nemulţumire?

E adevărat: să crezi în propria persoană
nu-i întotdeauna un lucru uşor. Mulţi
oameni sunt obişnuiţi să se îndoiască de
ei înşişi, de puterea de a-şi împlini visurile
şi de şansa reală de a le concretiza.
Uitaţi-vă în jur, ascultaţi-i atent pe ceilalţi şi
veţi vedea cât de frecvent critică, descu-
rajează, ironizează, fac afirmaţii pesimiste,
accentuează şi detaliază povestiri despre
eşecuri, se plâng de greutăţi şi decretează
că le este imposibil să reuşească ceea ce
şi-au propus, ceea ce îşi doresc. 

E important să rezistaţi acestui asalt
exterior şi e important să vă antrenaţi
pentru a dezamorsa toate impulsurile de
autosabotare pe care le observaţi în
propria minte.  Munciţi în fiecare zi cu
voi înşivă mai mult decât pentru orice
altceva. Altfel, oricât de intense ar fi
eforturile pentru a vă dezvolta echipa,
afacerea, este ca şi cum vreţi să tăiaţi o
pădure cu un fierăstrău tocit. 

Instrumentul principal pentru tot ceea ce
faceţi în Forever şi în viaţa de zi cu zi
este mintea voastră. Hrăniţi-o cu gânduri
pozitive. Citiţi ceea ce vă inspiră,
alăturaţi-vă oamenilor care sunt un model
de creştere interioară şi de reuşită în
cariera Forever, cercetaţi, memoraţi şi
evocaţi cât mai des poveştile de succes,
faceţi-vă un obicei din a vă reaminti şi a
retrăi în gând propriile voastre succese,
propriile voastre momente extraordinare. 

Controlaţi voi înşivă felul cum gândiţi
pentru că în el este înscris viitorul vostru 
şi al celor pe care îi puteţi inspira să-şi
construiască un destin nemaipomenit. 

Suntem foarte mândri de ceea ce faceţi.
Suntem convinşi că împreună putem să
transformăm lumea într-un fel care să
conteze. În felul cel mai bun cu putinţă.

Cu prietenie şi încredere, 

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

VIITORUL ESTE ÎNSCRIS
ÎN GÂNDURILE VOASTRE
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FOREVER - NOU

Mereu în formă cu cele mai
noi produse Forever

Fibrele sunt o parte esenţială a oricărei diete echilibrate. Din cauza stilului de viaţă agitat, cei mai mulţi
dintre noi nu reuşesc să-şi acopere necesarul de fibre doar din hrană. Fibrele joacă un rol esenţial în
alimentaţie şi au o mulţime de beneficii asupra sănătăţii, dintre care amintim:

n Stimulează digestia.
n Reduc nivelul colesterolului.
n Ajută la menţinerea unui nivel normal de zahăr în
sânge, contribuind, astfel, la atenuarea senzaţiei de
oboseală de după masă.
n Dau senzaţia de saţietate rapid şi ne ajută să scăpăm de
kilogramele în plus.
n Stabilizează microflora intestinală.
n Au capacitate foarte mare de reţinere a apei – îşi măresc
volumul şi, o dată cu apa, reţin şi substanţele toxice din
tubul digestiv, care sunt apoi eliminate.

n Ajută la reglarea tranzitului intestinal.
n Stimulează metabolismul să ardă calorii şi să le
transforme în energie, iar acestea nu se mai depun în
organism sub forma straturilor adipoase.
n Susţin funcţia cardiovasculară. 
n Având în vedere că oamenii de ştiinţă recunosc că 
70-80% din funcţia imunitară se află la nivelul tractului
digestiv, fibrele pot contribui, de asemenea, şi la sănătatea
sistemului imunitar, datorită beneficiilor lor asupra
funcţiei digestive.

Forever FiberTM

– ce ne oferă?
n Furnizează un amestec brevetat de 5 grame de
fibre solubile - echivalentul a unei căni şi jumătate
de orez brun sau două felii de pâine integrală
prăjită, însă fără carbohidraţi şi fără calorii.
n Se dizolvă rapid în Forever Aloe Vera Gel sau
altă băutură.
n Are gust neutru.
n Nu conţine gluten.

Forever FiberTM

– cum îl administrăm?
1 plic zilnic, astfel:
n prin amestecarea în alimentele pe
care le consumăm
n mixarea cu Forever Aloe Vera Gel
sau altă băutură
n dizolvarea rapidă în sticla cu apă
atunci când suntem pe fugă

Administrat între mese, ajută la menţinerea
senzaţiei de saţietate, controlând astfel apetitul
şi pofta de dulce, precum şi aportul caloric.

COD - 464

p.c. - 0.090

Pret depozit - 14,00 euro + TVA

Pret NDP - 17,00 euro + TVA

PRV - 20,00 euro + TVA
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Forever ThermTM

Are la bază o formulă puternică, pe bază de vitamine (inclusiv C,
B6 şi B12) şi plante care ajută la reducerea senzaţiei de oboseală
şi epuizare, la creşterea nivelului de energie şi intensificarea
metabolismului, fiind un real ajutor în lupta cu kilogramele în
plus. 

Amestecul brevetat Forever Termogen din compoziţia produsului
conţine extract din frunze de ceai verde, extract din seminţe de
guarana şi extract din boabe de cafea.

Extractul de ceai verde, datorită polifenolilor din compoziţia sa,
cunoscuţi sub numele de catechine şi cercetaţi pentru contribuţia
lor în termogeneză (arderea grăsimilor pentru producerea de
energie la nivel celular), furnizează sprijin metabolic şi
antioxidant. 

Extractul din seminţe de guarana, datorită alcaloizilor naturali
cu proprietăţi similare cafeinei, ajută la menţinerea nivelului
energiei la cote ridicate pe toată durata zilei. Studiile de
specialitate arată că ceaiul verde acţionează sinergic cu cafeina
naturală pentru a susţine termogeneza.

Extractul din boabe de cafea verde furnizează compuşi unici,
precum acidul clorogenic, care nu se găsesc în cantităţi mari în
cafeaua prăjită. S-a demonstrat că aceşti compuşi activi ajută la
inhibarea absorbţiei glucozei şi, astfel, ajută la menţinerea unui
nivel normal de zahăr în sânge. Acest lucru ajută la controlul
poftei de dulce, precum şi la prevenirea scăderii nivelului de
energie.

Partenerii perfecţi pentru aceste extracte vegetale
sunt cetonele din zmeură şi complexul vitaminelor
B şi C. Cercetările arată că cetonele din zmeură pot
susţine metabolismul lipidelor, care pot fi folosite
pentru producerea de energie. Vitaminele B şi
vitamina C sunt esenţiale în metabolismul
carbohidraţilor, proteinelor şi lipidelor. De vreme ce
aceste vitamine se pierd în perioade de stres, cum
sunt şi exerciţiile fizice, refacerea stocurilor pentru
aceste vitamine este importantă şi poate juca un rol
considerabil în susţinerea metabolismului.

Două tablete de Forever Therm
pe zi, administrate înainte de
ora 18 şi asociate cu o dietă
sănătoasă şi un program
regulat de exerciţii fizice, te
ajută să-ţi atingi mai uşor
ţelurile în programul de
control al greutăţii. 

f o r e v e r l i v i n g . r o

COD - 463

p.c. - 0.139

Pret depozit - 21,60 euro + TVA

Pret NDP - 26,23 euro + TVA

PRV - 30,86 euro + TVA
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FOREVER – AFACERE

LIMBAJUL 
CORPULUI
Comunicarea non-verbală este un factor important în relaţiile dintre oameni şi, implicit, în afacerea ta
Forever. Un studiu celebru pe această temă, legat de transmiterea sentimentelor şi atitudinilor (ex. „îmi
place” – „nu îmi place”), a fost realizat de dr. Albert Mehrabian în 1967. El a scos în evidenţă trei
elemente care îşi aduc contribuţia la gradul în care apreciem şi avem încredere într-o persoană atunci
când aceasta ne transmite un mesaj. Astfel, cuvintele contează în procent de 7%, tonul vocii în procent
de 38%, iar limbajul corpului contează în proporţie de 55%.

Atunci când faci o prezentare a
produselor sau a oportunităţii de
afaceri, atunci când porţi un
dialog cu o altă persoană sau când
vrei să urmăreşti şi să interpretezi
reacţiile altora, foloseşti implicit şi
limbajul corpului. Succesul afacerii
tale se bazează, printre altele, pe
abilitatea de a-i influenţa şi a-i
convinge pe ceilalţi. În situaţia în
care cuvintele folosite sunt în
dezacord cu tonul vocii sau cu
gesturile tale, oamenii tind să
creadă în acestea din urmă. De
aceea, pentru a avea succes
deplin, e bine să cunoşti şi să
stăpâneşti acest limbaj. 

Iată mai jos câteva dintre cele mai
importante semnale pe care
corpul omenesc le transmite, de
cele mai multe ori, involuntar:

n braţe deschise: „sunt
accesibil”
n palmele deschise în sus: „sunt
sincer, nu ascund nimic”

n mâini mişcate spre exterior şi
în sus: mesaj deschis, pozitiv
n braţe încrucişate: mecanism
de apărare, „nu sunt de acord”
n palme închise sau pumni
strânşi: răceală, tensiune sau
chiar furie
n mângâierea bărbiei:
evaluarea situaţiei sau a
propunerii
n a trage sau a freca lobul
urechii: indecizie sau chiar
decepţie
n încuviinţarea cu capul: acord
cu cele spuse; prea multă
încuviinţare: plictiseală

Privirea este un element important
în limbajul non-verbal. Se spune
că ochii sunt fereastra sufletului.
Atunci când cineva te priveşte în
ochi, gestul denotă încredere.
Dacă, însă, te priveşte ţintă, e
posibil să demonstreze
agresivitate sau chiar dispreţ.

Mutatul ochilor în jos sau spre
stânga dovedeşte, în general,
faptul că nu spune adevărul. Iar
privitul în jur înseamnă „vreau să
plec”, „sunt plictisit” sau „am
gândul în altă parte”. Faptul că
cineva nu te priveşte în ochi
poate arăta că este duplicitar sau
amăgitor. În acelaşi timp, există
suficiente persoane care în acest
fel îşi caută cuvintele pentru a
compune un discurs, de altfel
sincer.

Oglindirea manifestărilor
partenerului de dialog arată, în
general, un acord reciproc.
Reflectarea se petrece la nivelul
ritmului respiraţiei, al gesturilor, al
privirii sau al felului de a vorbi.
Practicarea voluntară a acestui
mod de a-l apropia pe celălalt
trebuie făcută subtil, într-un ritm
firesc, care să nu ducă la rezultatul
opus, acela de respingere.
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În dialogurile cu alţii încearcă să fii conştient de propriile
tale gesturi, mai ales de acelea care transmit, involuntar,
un mesaj. Analizează-le semnificaţia şi împarte-le apoi în
două categorii: cele care te ajută în activitate (ex. privitul
în ochi, gesturile deschise) şi cele care te pot afecta
negativ (ex. rotitul inelului sau o postură adunată, căzută
a corpului). Încearcă apoi, cu puţin efort, să le controlezi.
Pe cele pozitive merită să le cultivi şi să le amplifici, iar pe

cele negative să le elimini, rând pe rând. Vei deveni o
persoană mai bună, pentru că raportul cauză-efect se va
putea inversa, deoarece controlul asupra gesturilor tale
va duce, inevitabil, la controlul motivelor care le
determină.

Alexandru Israil
Specialist marketing

E X E R C I Ţ I U

Alte semnale indirecte oferite prin
intermediul corpului sunt:

n pupilele dilatate sau clipitul
des: de obicei denotă interes
sau concentrare pe subiect;
uneori şi nervozitate sau un
proces de evaluare
n postură căzută a corpului:
plictiseală sau lipsa încrederii
în sine
n braţe ridicate (sau strânse
după cap) şi corp flexat pe
spate: „stăpânesc camera”,
încredere, chiar sfidare
n picioarele trase sub scaun
sau statul pe vârful lor:
nerăbdare, dorinţă de a trece la
fapte

n rotitul inelului pe deget sau
deschisul şi închisul unui pix:
nervozitate, tensiune.

Dintre sutele de elemente ce
compun limbajul corpului am ales
câteva care îţi pot fi de folos în
munca dedicată afacerii. Învaţă să
le recunoşti şi să le interpretezi,
apoi să le valorifici în interesul
tău. Este util să ştii să citeşti
limbajul corpului la cei din jurul
tău, dar este la fel de important să
ştii să-ţi controlezi propriul trup
pentru a trimite semnalele
potrivite şi a le elimina pe cele
greşite. Reţine şi faptul că limbajul
corpului este deschis interpretărilor.

Multe dintre semnale pot avea
înţelesuri diferite, în funcţie de
persoană sau împrejurare. Aşadar,
nu trebuie să iei semnificaţiile de
mai sus drept un adevăr absolut,
dar merită să ţii seama de ele
atunci când evaluezi o situaţie.

Acum, la început de toamnă, când
volumul afacerii va creşte, ai la
dispoziţie un nou instrument care
te poate ajuta în activitate.
Adaugă-l panopliei tale de
abilităţi personale şi foloseşte-l
înţelept, urcând o nouă treaptă în
perfecţionarea ta ca om de afaceri
Forever.
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FOREVER - COMPETIŢIE

Pierzi kilograme,
câştigi încredere în tine
La jumătatea lunii iulie Forever a lansat tuturor colaboratorilor săi provocarea competiţiei „Arăţi mai bine, te simţi mai
bine.” Dedicaţi obiectivelor de a scăpa de kilogramele în plus şi de a promova acest stil de viaţă cât mai multor
persoane, cei care s-au înscris în concurs şi l-au dus la bun sfârşit au fost răsplătiţi cu premii importante pe scena întâlnirii
Success Day din 23 august. Iată gândurile pe care ni le-au împărtăşit marii câştigători sub emoţiile aflării acestei veşti
extraordinare.

„Aveam motive importante să intru în programul Clean 9, deoarece greutatea şi
dimensiunile mele nu corespundeau cu cele ale unui partener Forever care
promovează un stil de viaţă sănătos şi activ. Clean 9 este perfect gândit, nu cere
un efort de voinţă deosebit. Mi-am dorit să-l respect ca la carte şi ştiam că, dacă
fac acest lucru întocmai, totul este în regulă. Nu am simţit deloc senzaţia de
foame, am făcut exerciţii zilnice acasă, aproximativ 30 de minute, urmând una
dintre multele serii disponibile pe youtube. A doua zi dimineaţă deja am putut
observa efectele benefice, iar din a patra parcă eram altă persoană: mă simţeam
efectiv curat pe interior, explodam de energie, mobilitatea îmi creştea vizibil,
diferitele dureri dispăruseră. Câştigarea marelui premiu, un iPad extrem de util
pentru afacere, a fost o surpriză totală, nu am avut ca obiectiv concursul. Dar
Forever Living şi-a arătat „clasa” încă o dată: am vrut doar să slăbesc şi am primit
însutit mai mult. Bineînţeles, urmează o singură direcţie: promovarea şi mai
activă  a stilului de viaţă Forever, deoarece sunt milioane de oameni care abia
aşteaptă să afle despre el.”

Valentin Niţu, Eagle Manager, membru Key Leaders’ Council – câştigător absolut la categoria „Arăţi mai bine, te simţi mai bine - domni”

Constantin & Tania Popa, Safir Manageri – câştigători absoluţi la categoria „Dezvoltă-ţi afacerea”

„Suntem deosebit de încântaţi de valorosul premiu care
ne-a fost înmânat în cadrul evenimentului Success Day. Am
fost nerăbdători să ajungem acasă şi să-l verificăm şi am
fost plăcut surprinşi de performanţele şi caracteristicile
acestui laptop. Mulţumim tuturor celor care au răspuns
provocării noastre de a-şi schimba stilul de viaţă şi au făcut
posibilă această reuşită! Promitem să folosim premiul în
dezvoltarea afacerii noastre Forever şi să ne ridicăm la
înălţimea încrederii care ne-a fost acordată.”

Livia Cusiac, Soaring Manager

După utilizarea pachetului Clean 9, cei care mă cunosc, mă văd zi de zi, mă
privesc şi observă diferenţele. După o perioadă extrem de dificilă şi
stresantă, aveam nevoia de recuperare personală. Cu ajutorul pachetului
Clean 9 mi-am recăpătat echilibrul şi starea de bine. Practic starea de bine
pe care mi-a oferit-o Clean 9 este cel mai mare câştig.  Acum mă simt
caracterizată de sloganul “Arăţi mai bine, Te simti mai bine!”
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SUCCESS DAY

Gazde: Ramona & Eugen Olariu, Manageri

PERFORMANŢĂ
DRUMUL  S P R E

Prin mesajul pe care ni l-au transmis, Directorii Generali
Dóra şi Gábor Szőcs ne-au reconfirmat faptul că suntem
în cea mai bună afacere din lume, într-o companie cu o

lungă istorie a succesului, o companie care a schimbat şi
continuă să schimbe destine, tratându-şi partenerii cu respect,
preţuire, încredere şi responsabilitate. De la Dr. Şerban Damian
am aflat de ce sunt vitale produsele Forever şi ce beneficii aduc
pentru sănătatea şi starea noastră de bine, cu atât mai mult cu
cât stilul de viaţă actual este din ce în ce mai stresant, iar
alimentaţia nu ne oferă toţi nutrienţii de care organismul
nostru are nevoie. Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică,
mondială şi europeană la canotaj şi prietenă de suflet a echipei
Forever România, ne-a făcut bucuria şi onoarea de a fi alături
de noi şi a întărit, prin discursul său, spusele domnului doctor
Damian, mărturisindu-ne încă o dată că produsele Forever au
jucat un rol esenţial în revenirea dumneaei în sport şi câştigarea
unor noi medalii, atunci când nimeni nu avea încredere că mai
poate face performanţă la cel mai înalt nivel la vârsta de 40 de
ani. De la Ujlaki Csaba, Manager, am aflat că, indiferent cât de
greu îţi este la un moment dat, nu trebuie să te dai bătut, ci
trebuie să-ţi întăreşti motivaţia, să te ridici şi să mergi mereu
mai departe. Vajda Katalin, Soaring Manager şi membru Key
Leaders’ Council, ne-a emoţionat prin sensibilitatea cu care 

Sute de colaboratori Forever România, alături de prieteni şi
invitaţi, au sărbătorit împreună realizările ultimelor trei luni în
afacere pe 23 august, la Success Day, într-o atmosferă plină
de energie, întreţinută cu pasiune şi dinamism de gazdele
acestui eveniment, Ramona & Eugen Olariu, Manageri.

Calificări Asistent Supervizori
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Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Vajda Katalin
Soaring Manager

Sebastian Iacătă
Soaring Manager

Ujlaki Csaba
Manager

ne-a împărtăşit
propria poveste de
succes alături de
Forever şi ne-a
transmis din suflet să
nu renunţăm
niciodată la visurile
noastre. Alături de
Sebastian Iacătă,
Soaring Manager, am
învăţat că succesul
este o opţiune şi stă
în puterea noastră să
rescriem scenariul
propriei poveşti. 

Invitata noastră
specială, Ange Loughran, Safir Manager în Forever UK, ne-a
dezvăluit cum a început aventura ei alături de Forever, cum arată
o zi din viaţa ei Forever şi cum îşi dezvoltă afacerea pentru a se
bucura de succesul care a făcut-o celebră în doar trei ani şi
jumătate. De la ea am aflat că, pentru a fi lideri adevăraţi, trebuie
să ne asumăm responsabilitatea în primul rând asupra propriei
afaceri şi apoi responsabilitatea de a-i susţine şi a-i ajuta pe cei
din echipa noastră să aibă, la rândul lor, succes. Iar cel mai
important mesaj pe care Ange ni l-a transmis a fost că Forever ne
oferă toate lucrurile pe care ni le putem dori în viaţă, cu condiţia
să muncim serios pentru ele şi să punem pasiune în tot ceea ce
facem. 

Ne-am bucurat şi i-am felicitat pe toţi cei care au mai urcat o
treaptă în Planul de Marketing, pe cei care s-au calificat ca
Sponsori ai Săptămânii sau ai Lunii, pe cei care au realizat
Programul Stimulativ de Merit, care s-au regăsit pe podium în
Topul realizat în funcţie de punctele personale şi non-manageri-
ale şi pe toţi cei care au acceptat provocarea competiţiei „Arăţi
mai bine, te simţi mai bine” şi au fost răsplătiţi cu premii speciale. 

Până la următoarea noastră întâlnire, din 15 noiembrie, 
vă dorim tuturor mult succes şi o toamnă rodnică pentru

afacerea voastră!

Calificări Supervizori

Ange Loughran, Safir Manager, Forever UK

Dr. Şerban Damian
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Recunoaşteri Activi

SUCCESS DAY

Top 60 Manageri

Calificări Asistent Manageri Calificări Programul Stimulativ

Câştigătorii concursului Selfie

Calificări Asistent Supervizori



„A fost o zi extraordinară, ne-am
încărcat cu energie şi entuziasm ca să
avem rezultate extraordinare. Şi suntem
foarte bucuroşi că am urcat pe scenă.”

Cristian Mocanu, 
Asistent Supervizor

„Am învăţat multe şi suntem siguri că
suntem în locul potrivit şi în afacerea
potrivită.”

Bardócz Istvan & Ildikó, 
Senior Manageri

„A fost cel mai impresionant Success
Day la care am participat până acum,
mai ales că am avut şi echipa alături
de mine.”

Dumitrel Jiglău, 
Asistent Supervizor

„A fost o zi excelentă, am petrecut
clipe minunate împreună, am savurat
succesul şi am învăţat din experienţa
campionilor.”

Constanţa Mihalache, 
Manager

13f o r e v e r l i v i n g . r o

Calificări Manageri

Câştigătorii concursurilor Sponsorul Săptămânii & Sponsorul lunii

Câştigătorii concursului Clean 9

Elisabeta Lipă, canotoarea secolului 20



14 F O R E V E R  |  R o m â n i a  &  R e p u b l i c a  M o l d o v a  |  s e p t e m b r i e  2 0 1 4  |  1 8 5

FOREVER - MOTIVAŢIE

n Identifică obstacolul.
n Stabileşte-ţi obiectivul final şi păstrează-l mereu viu
în minte.
n Creează-ţi un plan de acţiune cât mai apropiat de
realitate.
n Urmăreşte cu calm şi atenţie progresele în îndeplinirea
planului şi nu pierde niciodată din vedere valorile în
care crezi.
n Fii responsabil pentru alegerile tale.

n Atunci când eşti foarte stresat, evită sa iei decizii. În
condiţii de stres ai putea face alegeri greşite. 
n Cere ajutorul unei persoane competente atunci când
ai nevoie.
n Ai încredere în tine.
n Antrenează-te participând la prezentări, workshop-uri,
Success Day, etc.
n Spune NU acţiunilor şi persoanelor care te pot
deturna de la drumul tău.

te SiMŢi PregĂtit SĂ dePĂşeşti Orice 

OBStAcOL?

Sunt momente în activitatea noastră când obstacolele sunt destul de dure şi par de nedepăşit. În acele
momente mulţi dintre noi sunt deseori tentaţi să renunţe. Dar este oare aceasta alegerea cea mai bună?

Fiecare călătorie începe cu primul pas. Fiecare pas înainte ne poate transforma din oameni simpli în adevăraţi lideri
luptători, din simpli participanţi la călătorie în adevăraţi deschizători de drumuri.

Fiecare obstacol are cel puţin o soluţie pentru a fi depăşit. Iată câţiva paşi care te vor ajuta să depăşeşti mai uşor
obstacolele cu care te confrunţi în drumul spre succes.

Te provocăm să scrii în rândurile următoare cel
mai mare obstacol care îţi stă în cale acum.

Acum pune pe hârtie variantele pe care le ai
la dispoziţie pentru a depăşi obstacolul. 

Revizuieşte zilnic aceste soluţii şi aplică-le. Stă în puterea ta să depăşeşti orice obstacol.

Îţi dorim din suflet să-ţi găseşti motivaţia şi să ai mereu puterea să-ţi urmezi visurile, 
pentru ca la finalul drumului să fii învingător!
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FOREVER - EAGLE MANAGER

Nu întâmplător una dintre cele mai importante recunoaşteri din
Planul de Marketing Forever poartă numele vulturului care este
simbolul companiei noastre. Recunoaşterea de Eagle Manager este
ţelul suprem pentru toţi distribuitorii noştri şi reflectă esenţa misiunii
noastre: „Vom crea un mediu profitabil în care oricine să poată deveni
în mod demn ceea ce îşi doreşte.” Să fii Eagle Manager înseamnă să
profiţi la maximum de potenţialul de câştig al Planului de Marketing
construindu-ţi propria afacere şi ajutându-i, în acelaşi timp, şi pe alţii
să facă la fel.

După atingerea nivelului de Manager, Eagle Managerii continuă
activităţile de construire a afacerii care le-au adus iniţial succesul. Se
bucură de beneficiile produselor care îi ajută să arate şi să se simtă
mai bine. Recomandă produselor tuturor celor pe care-i întâlnesc.
Continuă să caute noi prospecţi cu care să împărtăşească oportunitatea.
Îşi dezvoltă afacerea instruindu-şi şi dezvoltându-şi liniile non-mana-
geriale. Astfel generează rulajul necesar de puncte credit în timpul
perioadei de calificare. 

Suntem în a patra lună de calificare la Eagle Manager 2015, aşadar vă
invit să revizuim rapid principalele reguli de calificare*:

n Trebuie să fii Manager Recunoscut, Activ şi calificat la Bonusul
de Conducere în fiecare lună (chiar dacă nu ai Manageri în linia
inferioară).
n Trebuie să acumulezi cel puţin 720 p.c. total, incluzând aici 100
p.c. non-manageriale noi, de la linii inferioare sponsorizate
personal.
n Trebuie să sponsorizezi personal şi să dezvolţi cel puţin 2
Supervizori noi.
n Trebuie să susţii întâlnirile locale şi regionale.

Eagle Managerii sunt invitaţi la întâlnirea dedicată exclusiv lor, pentru
care primesc bilete de avion, cazare şi cea mai bună instruire din
lume. Cei care vor participa în acest an la Eagle Managers’ Retreat se
vor bucura de peisajele superbe din Lake Tahoe, apoi vor avea parte
de o vizită la centrul nostru de producţie din Dallas, Aloe Vera of
America, şi de o petrecere pe cinste în legendarul Southfork Ranch.

Dacă ai trecut deja această calificare pe lista obiectivelor pentru 2015,
felicitări! Poţi să reuşeşti. Suntem alături de tine şi aşteptăm să ne
vedem în Cancun, Mexic. Beneficiile sunt Forever!

Beneficiile sunt 

FOReVeR

* Consultă Politicile Companiei pentru regulile complete de calificare la Eagle Manager.

Gregg Maughan
Preşedinte Forever Living Products International

Vom crea un mediu
profitabil în care oricine să
poată deveni în mod demn
ceea ce îşi doreşte.

“

“
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FOREVER - NOU

Experţii spun că un aport adecvat de proteine joacă un rol important în programul de menţinere a greutăţii corporale, atunci când este
combinat cu o dietă sănătoasă şi exerciţii fizice. Proteinele contribuie la instalarea senzaţiei de saţietate, prin urmare ajută la controlul
poftei de mâncare, în aşa fel încât să nu fii tentat să ronţăi mereu între mese alimente bogate în calorii şi carbohidraţi. În plus, de vreme
ce muşchii sunt mult mai activi din punct de vedere metabolic decât ţesutul adipos, susţinerea unei mase musculare adecvate prin consumul
de proteine poate ajuta metabolismul şi, prin urmare, controlul greutăţii.

Forever ProX2 Bars
MEREU ÎN FORMĂ CU CELE MAI NOI PRODUSE FOREVER

n Furnizează amestecul brevetat PRO X2TM din izolat
proteic de soia şi izolat proteic şi concentrat de zer,
împreună cu 2 grame de fibre alimentare, într-un baton
delicios ce susţine construirea de masă musculară şi te
ajută să-ţi atingi ţelurile propuse în programul de control
al greutăţii.
n Conţin 15 grame de proteine per baton.
n Sunt disponibile în două arome: ciocolată şi scorţişoară.
n Nu conţin gluten.
n Reprezintă o gustare perfectă atunci când eşti mereu pe
drumuri. 

COD CHOCOLATe - 465

COD CINNAMON - 466

p.c. - 0.015

Pret depozit - 2,40 euro + TVA

Pret NDP - 2,92 euro + TVA

PRV - 3,43 euro + TVA

n Poate fi consumat ca gustare între mese, pentru a
controla apetitul şi pofta de dulce. 
n Poate fi folosit ca sursă de proteine înainte sau după
antrenament. 
n Reprezintă alegerea ideală pentru o gustare de
dimineaţă sau ca parte din micul-dejun, pentru un plus
de proteine la începutul zilei. 
n Pot fi consumate ca gustări delicioase oricând pe
parcursul zilei.
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Forever PRO X
2TM

: 
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Arad: n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295. 
Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049; 
arad@foreverliving.ro  

Braşov: n Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233; 
brasov@foreverliving.ro

Cluj: n Str. Dorobanţilor nr. 32 - 34, Cod 400117. Tel: 0264 418 765; 
Fax: 0264 418 762; 
cluj@foreverliving.ro

Constanţa: n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175A. Tel: 0241 520 242; 
Fax: 0241 520 243;
constanta@foreverliving.ro

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

iaşi: n Bd. Nicolae Iorga nr. 2A. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591;
iasi@foreverliving.ro

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. 

Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse în centrul de
distribuţie din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, dupa orele 17:00 puteţi
suna la numărul 0728 88 00 41.

PROGRAM: Depozit - Luni-Vineri: 8-20; Sâmbătă: 9-17
- În prima zi lucrătoare a lunii: 12-20 sau dacă
prima zi este sâmbătă, programul va fi 12-17)

Departamente - Luni - Vineri: 9-17

Sediu CentRAl (BuCuReŞti):

1. În centrele de distribuţie din ţară
2. Online – www.comenziforever.ro

• Poţi plasa comenzi cel târziu până în penultima zi lucrătoare
a fiecărei luni. Pentru coletele livrate în Bucureşti şi judeţul Ilfov,
taxa de livrare este de 10 lei, iar în următoarele localităţi din
Ilfov se acceptă plata ramburs: Chiajna, Chitila, Otopeni,
Voluntari, Căţelu, Popeşti-Leordeni, Jilava, Măgurele,
Bragadiru.

• Plata se poate face şi online, cu cardul, în contul
RO24BRDE450SV09924624500

• Dacă plasezi comanda cu plată ramburs până în ora 13:00, iar
adresa de livrare este în Bucureşti, primeşti produsele în aceeaşi zi.

3. Tel Verde 0800 802 563 sau telefon 021 222 00 22, de luni
până vineri între orele 10:00 – 16:00

• Comenzile telefonice se preiau cel târziu până în data de 25
a fiecărei luni.

• Produsele comandate prin telefon se achită în contul
RO24BRDE450SV09924624500

Te rugăm să verifici integritatea coletului în prezenţa curierului şi, în
cazul în care produsele sunt deteriorate, întocmeşte împreună cu
acesta un proces verbal, iar noi vom remedia problema în cel mai
scurt timp posibil. 

Nu uita că plata produselor se face în lei la cursul euro / leu
comunicat de BNR (se iau în calcul doar primele două zecimale).

PLATA PRODUSELOR
1. Pentru comenzile plasate în centrele de distribuţie

• Cu cardul
• La orice sucursală CEC, în contul Forever Living Products
• La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500
• Prin intermediul automatelor ROMPAY

2. Pentru comenzile plasate online şi prin telefon – EXCLUSIV în contul
RO24BRDE450SV09924624500

COMANDA PRODUSELOR

UNDE NE GĂSEŞTI?

nBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi
vizualizat pe www.foreverliving.com , în contul dvs. de
distribuitor. Pentru detalii, adresaţi-vă Managerului
dumneavoastră sau sediului central din Bucureşti, la
adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea 
“În atenţia Departamentului AS400“

CUM AFLI BONUSUL LUNAR

IMPORTANT

I N F O

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. 

nPentru 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”).

nFacturile 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

Republica Moldova:

Chişinău: n Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58. Tel: 00373 22 92 81 82; 
Fax: 00373 22 00 96 08;
moldova@foreverliving.ro

PROGRAM: L - V: 9-18; 
Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13.
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Calificările

lunii A
uGuST

Manager 60Manager 60
Managerii care 
și-au reconfirmat
nivelul, acumu-
lând 60 de p.c.
personale și 
non-manageriale.

Supervizori

Supervizori
Distribuitorii care
au obţinut 25 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor în luna august! 
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei.

Felicitări Managerilor care în luna august au acumulat cel puţin 60 p.c. 
personale şi non-manageriale!

Daniel & Maria Parascan 
Carmen & Gabriel Larion 

Niculina & Viorel Ciuchea
Iuliana Mirela Popescu

Nume Localitate Sponsori
Valentina Agache Ploieşti Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu

Evdochia Carpov Constanţa Simina Lazăr

Florian Mihai Grossu Bucureşti Carina & Sebastian Iacătă

Gina Munteanu Galaţi Valentin & Adriana Niţu

Sponsorul
săptămânii
Distribuitorii care au
înscris cele mai multe
persoane în decurs
de o săptămână.

Sponsorul săptămânii
4 – 9 august – Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu, din Ploieşti

11 – 16 august – Mariana & Dumitru Cluci, din Flămânzi, jud. Botoşani

18 – 23 august – Maria Gheorghe, din Râmnicu-Vâlcea
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Top 10 Noi Distribuitori
1.  Constantin & Tania Popa

2. Maria & Adrian Arghir

3. Didina Ahalani 

4. Cosmin & Veronica Hila Droasca 

5. Elena & Toader Dumitrache 

6. Marian & Monica Costiţă

7. Carmen & Gabriel Larion 

8. Claudia Stanciu

9. Iuliana Mirela Popescu 

10. Palaghia Pop

Top 10
1. Aurel & Veronica Meşter (1)

2. Maria Pop (2)

3. Gizella & Marius Botiş (3)

4. Daniel & Maria Parascan (5)

5. Vajda Katalin (7)

6. Ramona & Dorin Vingan (8) 

7. Carmen & Gabriel Larion (6)

8. Smaranda  Sălcudean (10)

9. Niculina & Viorel Ciuchea (9)

10. Constantin & Tania Popa (18)

Top 10
Primii 10 de Distribuitori, în funcţie de
punctele totale, care au realizat statutul de
Activ (1pc în nume personal, cel puţin 3 pc
de la Noi Distribuitori și cel puţin un
Asistent Supervizor).

Programul de mașină

Top 10 non-managerial
1. Daniel & Maria Parascan 

2. Carmen & Gabriel Larion 

3. Niculina & Viorel Ciuchea

4. Iuliana Mirela Popescu 

5. Valentin & Adriana Niţu

6. Angela & Valentin Gherghe

7. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

8. Aurel & Veronica Meşter

9. Maria & Adrian Arghir

10. Daniela Levărdă & Alexandru Chiş

Sponsorul lunii august
Cosmin & Veronica Hila Droasca, din Sibiu

Sponsorul lunii
Distribuitorul care în decursul lunii a adus în
echipa sa cele mai multe persoane.

Top 10 non-managerial
Primii 10 distribuitori care au acumulat cele
mai multe puncte non-manageriale.

Top 10 Noi Distribuitori
Primii 10 Distribuitori care au acumulat cele
mai multe puncte de la Noii Distribuitori.

Programul de mașină
Managerii Activi și Recunoscuţi care îndeplinesc
următoarele condiţii timp de trei luni consecutive:

Detalii în capitolul 10 din Politicile Companiei.

Puncte credit necesare Stimulent 1 Stimulent 2 Stimulent 3

Prima lună 50 75 100

A doua lună 100 150 200

A treia lună 150 225 300

STIMULENTUL I

Cristiana & Eugen Dincuţă
Carina & Sebastian Iacătă
Carmen & Gabriel Larion
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Daniel & Maria Parascan
Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa

STIMULENTUL II

Maria Pop

STIMULENTUL III

Gizella & Marius Botiş
Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurel & Veronica Meşter 
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Asistent Supervizori
Aanei Mihaela Bucuresti

Achim Monica & Alin Ioan Marghita 

Alexandru Ionela-Mariana Roman         

Andrei Aurelia & Dragos Bacau        

Andreoiu Constantin Catalin Sinaia        

Arbazanovici Cristina Targu Jiu    

Balasa Cosmin Craiova      

Baltac Florica Bucuresti

Baltaru Doina & Pavel Cluj Napoca

Bodea Ramona Lucia Arad         

Brahas Ermina Roman         

Buhnila Elena Valu Lui Traian

Burca Cristina & Vasile Letea Veche  

Buta Vilma Iulia Ganesti      

Calin Magdalena Ploiesti     

Calin Costin Campina       

Calinescu Mihaela Iuliana Oradea        

Candit Adriana Comanesti

Capusan Maria Daciana Cluj 

Chelaru Elena Iasi         

Chifor Adrian Constanta    

Ciobanu Simina Elena Bacau         

Coca Olguta Sadova        

Cocis Alina & Gheorghe Bratca       

Cojocaru Paula & Alexandru Craiova  

Coliba Mihaela Iasi

Coman Nicu Constanta    

Coroama Valentina Constanta

Crac Victor Com. Devesel

Craciun Ramona & Mircea Iasi         

Crivii Ioan Adrian Cluj-Napoca  

Croitoru Andreea Petronela Radaseni     

Darloman Iustin Mihai Targu Neamt  

Deleanu Maria Constanta     

Diaconescu Daniela & Marian Com Runcu     

Dinu Elena Ramona Ramnicu Valcea

Dobos Marius & Pal Cristina Roman

Dragomir Ciprian Iulian Brasov       

Drimba Rita Gyongyi Oradea       

Dumitru Lenuta Constanta    

Farcas Vergina Bacau         

Floareadica Florica Bucuresti

Florea Angelica Florentina Arad         

Fodorean Alexandra Cluj         

Foszto Zoltan Adorjan Od. Secuiesc  

Gabor Ana Miercurea Ciuc

Gal Cristian Florin Floresti     

Gata Emanuela Claudia Cugir        

Gavrila Ion Babeni       

Gavrilescu Dan Craiova     

Georgescu Andreea Timisoara

Gireada Corina Florina Arad         

Grigoras Oana Suceava       

Grigore Daniela Constanta

Gurguta Lia Iasi

Gutica Alexandru-Georgian Pitesti      

Haraga Mariana Iasi

Hazarian Sonia Sacele       

Henegar Daniel Lucian Arad         

Herta Cristian Bucuresti

Hirjoi Cristina-Mihaela Suceava      

Horodincu Ialomita Paltinis      

Hotaran Florica Arad 

Ilina Florina Pitesti      

Ion Isabella Constanta        

Ion Roxana Constanta    

Ionescu Iuliana-Cristina Giurgiu      

Iordache Mioara Galati       

Iordache Lucica Cristina Bucuresti

Iosif  Viorica Mihaela Medias        

Istratie Lenuta Targu Jiu    

Iutis Vitalie Com Brusturoasa

Jurchis Daniela Timisoara    

Klipper Sabina & Ursu Alexandru Adancata     

Kosztelnik Iren Judith Sat Inand    

Kuales Erna Herta Campulung Mold.

Kuales Apetrei Beatrix Iasi

Labontu Valerica Mariana Iasi

Lorinc Ildiko Dealu

Lungudica Georgeta Dorna Arini   

Magyari Ana Sincraieni

Major Orsolya Marghita     

Man Mariana Rodica Cluj 

Manea Monica Ploiesti     

Asistent Supervizori
Distribuitorii care au obţinut 2 p.c. în 2
luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate
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Mariani Carlo Muggio, Italia

Marin Sanda Botosani     

Marincean Paula Oana Cluj Napoca  

Mihaila Gabriela Poienari      

Mindita Cristian Gabriel Bucuresti

Mirea Claudia Constanta     

Mirita Carmen Posta Calnau

Miron Ion Constanta    

Mocan Diana & Vasile Cluj         

Moldovan Georgeta Ganesti      

Munteanu Virginia Tulcea       

Muresan Victoria Bucuresti

Mutulescu E. Georgiana Constanta

Nagy Eniko Geza Satu Mare 

Nasalean Gabriela Cornelia Sf. Gheorghe

Nicola Daniela  & Traian Giurgiu

Nitu Claudia Dragasani

Onila Luminita Laura Salonta      

Pal Simona & Gheorghe Adrian Borlesti     

Pal Gyongyi Com Varghis  

Panaite Marinela Anca Girleni       

Paraschiv Elena Campina      

Patrascu Mirela Valul Lui Traian

Patrusca Ancuta Buciumeni    

Paun Ioana Com Snagov   

Perju Maria Simona Iasi

Petru Sandor Com Biharia  

Petrusa Alexandru Valentin Cluj Napoca

Plop Catalin Denis Mirel Baia Mare    

Pop Corina Liana Zalha        

Pop Daniel Grigore Mirela Marca        

Popa Sorin Nicolae Comarnic     

Postelnicu Smaranda Bucuresti

Purice Sergiu Nicolae Paulesti     

Puscas Greta Marghita

Ricu Georgeta & Liviu Octavian Craiova      

Roman Mihai Adina Ploiesti     

Rosu Mina Bacau         

Rus Mihaela Adriana Cluj 

Rusu Geta Valu Lui Traian

Rusu Livia Margareta Cluj Napoca  

Rusu Bogdan Ilie Dorna Candrenilor

Rusu Petronela Andreea Gadinti       

Salagean Eduard Narcis Rm Vilcea    

Samfira Razvan Nicolae Constanta    

Sandoiu Constantina Ciocanesti    

Santa Melania Varghis

Schiopu Lidia & Dorel Timisoara    

Serestely Maria Cluj

Sforgace Stefan Bistrita     

Simion Liliana & Dumitru Mircea Timisoara    

Slavoaca Damian Danut Rodna        

State Elena Bucuresti

Stefan Marius-Marinel Giurgiu      

Stefan Daniela Constanta        

Stefu Simona & Simion Dorel Arad         

Steluta Andreea Bunesti       

Stirbu Dumitru Doru Botosani      

Stoina Ecaterina Constanta    

Szabo Eva Andrea Oradea       

Szabo Gabriela Petrina Oradea    

Szekely Vilma Tarnaveni    

Talpalariu Maria Frumusica    

Tar Silvia Dorohoi       

Tesula Maria Galati        

Toader Sorin & Mihaela Bucuresti

Tokes Ioan Sebastian Zagar        

Toma Carmen Mihaela Oradea        

Tomacu Bogdan Vaculesti    

Tomulescu Irina Mihaela Iasi

Tretin Gheorghe-Virgil Bucuresti

Tulit Maria Magdolna Miercurea Ciuc

Varvara Gratiela & Sorin Ilie Sibiu        

Vasile Liliana Constanta     

Vasilescu Pavel Eforie Nord  

Vicol Claudiu & Florina Galati

Vranceanu Olivia Lucia Adjud         

Zaharia Viorica Bacau        

Zendah Akram Iasi

Calmis Angela Schinoasa Deal Chisinau

Dubina Maria Sat Gribova Drochia

Topal Parascovia Ivan Chisinau

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

Calificările

lunii AuGuST
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