
Forever 
AlphA-e FActor
- o combinaţie unică de gel stabilizat

de aloe şi antioxidanţi, ideal pentru o piele 
profund hidratată şi catifelată

Must-have în sezonul rece
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Este din nou sezonul fotbalului.
Nu, nu ne referim la fotbalul
clasic, ci la fotbalul american.
Este momentul perfect să te afli în
Statele Unite, unde poţi trăi pe
viu entuziasmul şi spiritul
competiţiei. Cu ani în urmă,
legendarul antrenor de fotbal
american Vince Lombardi a rostit
unul dintre cele mai motivaţionale
discursuri din istoria sportului: un
joc al centimetrilor. Făcând
referire la fotbal, Lombardi a
spus: „Viaţa este un joc al
centimetrilor.” Ceea ce ţi se
aşterne în faţă poate părea
imposibil de realizat, dar,
centimetru cu centimetru, poţi
atinge măreţia.

Ştiu că uneori suntem dezamăgiţi
de micile câştiguri, deoarece
scopul nostru este întotdeauna

victoria cea mare. După părerea
mea, măreţia şi succesul sunt, de
fapt, centrimetri pe care îi câştigăm.
Nu kilometri, centimetri. Nu
vorbesc despre mediocritate, ci
despre îmbunătăţiri consecvente şi
foarte bine conştientizate. Cei
care s-au calificat de-a lungul
timpului la stimulentele Forever vă
vor spune că fiecare moment al
zilei a jucat un rol în succesul lor.
Au muncit din greu şi nu s-au
aşteptat ca drumul să le fie uşor,
dar, prin micile victorii repurtate
zi de zi, au realizat ceea ce
iniţial li se părea imposibil.

Confucius spunea: „Cei care
mută munţii din loc încep prin a
căra pietrele mici.” Fiecare
distribuitor de top a început de
jos. Sunt convins că fiecare a
fost refuzat în încercarea de a
promova oportunitatea Forever şi
s-a simţit descurajat când n-a
reuşit să-şi împlinească rapid
ţelurile. Dar toţi distribuitorii de
top au ceva în comun: perseverenţa.
Nu uitaţi! Fiecare eşec înseamnă,
de fapt, o nouă lecţie despre
cum să faceţi încă un pas care

vă duce mai aproape de
victorie.

Cât de aproape sunteţi de
ţelurile voastre? Ţintiţi cât mai sus
şi, credeţi-mă, nu veţi regreta.
Stabiliţi-vă obiective realizabile –
cu câte persoane trebuie să
împărtăşeşti săptămânal
oportunitatea pentru a te
califica? Atunci când împarţi un
obiectiv mare în paşi mai mici
vei fi surprins cât de uşor se
poate atinge măreţia. Felicitări
celor care deja s-au calificat!
Care este următorul vostru ţel?
Nu contează unde vă aflaţi în
Planul de Marketing, orice
bătălie poate fi câştigată
centimetru cu centimetru şi orice
munte poate fi mutat din loc
piatră cu piatră. Aveţi încredere
în voi şi în ţelurile voastre. 

Mereu al vostru,

Rex Maughan

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.

orIce cĂlĂtorIe 
ÎNcepe cU  prIMUl pAS



3f o r e v e r l i v i n g . r o

C
U

P
R
IN

S Mesajul Fondatorului Companiei 
2

Mesajul Directorilor Generali
3

Cum ne păstrăm sănătatea sistemului digestiv
4

Vital5 - Nutriţie avansată în paşi simpli
5

Dacă energie nu e, nimic nu e
6-7

Bunele maniere pe conturile de socializare
8-9

De la Lake Tahoe spre noi înălţimi
10-11

În tendinţe
12-13

Spune NU răcelii şi gripei
14-15

Măreţia - dar sau alegere? 

16

INFO FOREVER
17

Calificările lunii septembrie
18 -19

Am auzit de curând o poveste simplă. Trei raţe
sălbatice stăteau pe un buştean care plutea în
mijlocul lacului. Una dintre ele se tot gândea: Să
sară? Să nu sară în apă? Într-un final s-a hotărât să
sară. Câte raţe sălbatice credeţi că au mai rămas
pe buştean după acest moment crucial? 

Tot trei, pentru că cea care în sfârşit îşi făcuse planul
să sară s-a culcat liniştită, cu senzaţia că a rezolvat
problema. Vă sună familiar genul acesta de situaţie?

Probabil că da, pentru că mulţi dintre noi luăm
hotărâri pe care nu le ducem întotdeauna la capăt.
A hotărî ce ne dorim înseamnă doar a identifica
scopul pe care-l avem de atins. Însă pentru ca o
săgeată să ajungă la ţintă e nevoie de toate
mişcările care orientează arcul pe direcţia potrivită
şi permit săgeţii să pornească exact de la înălţimea
şi cu viteza optimă. 

A hotărî este un pas care nu duce nicăieri, dacă nu
este urmat de acţiune. Iar acţiunea este o călătorie
în care riscăm să ne rătăcim când nu avem o hartă,
o strategie stabilită în colaborare cu sponsorul, cel
care cunoaşte drumul tocmai pentru că l-a parcurs
înaintea noastră, cel care ne poate ghida către
reuşită, pentru că a atins deja succesul. 

Sponsorul ne încurajează, ne sprijină, ne ajută să
ne alcătuim planul, să ne găsim propria motivaţie
care ne-a adus în Forever şi ne face să înaintăm,
oricât de dificil ni s-ar părea în anumite momente.
Este liderul care ne învaţă să descoperim liderul din
noi înşine. Ştim că lucrul acesta este posibil, deoarece
am văzut cum se transformă oamenii din angajaţi
epuizaţi şi descurajaţi ori din şomeri şi datornici în
parteneri Forever de top, prosperi, cu echipe
valoroase şi o afacere care creşte de la an la an. 

Ştim că facem parte dintr-o companie de lideri. Dar
ce înseamnă în secolul al XXI-lea să fii lider? Ce
calităţi definesc un adevărat conducător care îi
impulsionează, îi inspiră pe cei din jur să devină
independenţi şi să-şi folosească total potenţialul?

Realitatea arată că, deşi investesc din ce în ce mai
substanţial în formarea liderilor, mai mult de jumătate

dintre marile corporaţii şi firme se confruntă cu o
penurie dramatică de asemenea conducători
pricepuţi şi eficienţi. 

Un lucru e limpede –  liderii de care este nevoie în
prezent nu seamănă cu cei care au revoluţionat
secolul trecut. Azi e nevoie să răspundem la trei
întrebări foarte importante, care definesc un nou fel
de a înţelege, de a acţiona, de a reuşi. 

Prima întrebare vă cere să deveniţi conştienţi de
direcţia în care priviţi ca să anticipaţi următoarea
inovaţie în modelul de afacere şi în viaţa voastră.
Cu cine vă petreceţi timpul? Ce subiecte vă
preocupă şi dezbateţi? Ce citiţi şi cum transformaţi
toate acestea în înţelegerea posibilelor modificări
care apar şi în decizia de a face chiar ACUM
ceva pentru ca aceste transformări să vă găsească
pregătiţi? 

Cât de mult vă antrenaţi pentru a putea să anticipaţi
o nouă mişcare în mersul lucrurilor? Marii lideri nu
ţin niciodată privirea în jos. Văd deja ce există
după colţ, modelează viitorul, nu se mulţumesc doar
să reacţioneze la el.

A doua întrebare se referă la felul în care ne
asociem cu alţii. Toţi avem un grup, o reţea de
oameni cu care ne simţim în largul nostru. Dar
suntem capabili să dezvoltăm relaţii cu persoane
foarte diferite de noi? Diferenţele pot fi biologice,
fizice, psihologice, politice, culturale, socio-economice.
Dar, în ciuda acestor diferenţe, asemenea persoane
comunică foarte bine cu un lider adevărat, au destul
de multă încredere în el să coopereze pentru
atingerea unui scop comun.

Marii lideri înţeleg că a avea o reţea mai diversă
înseamnă răspândirea ideilor şi a modelului în care
ei cred, precum şi o şansă multiplicată de a găsi
soluţii. 

A treia întrebare ne ajută să înţelegem dacă suntem
destul de curajoşi să renunţăm la o practică eficientă
în trecut, care ne-a adus succes. Dacă avem cutezanţa
şi clarviziunea să abandonăm la momentul potrivit
ceea ce ne este familiar şi comod. 

Marii lideri îndrăznesc să fie diferiţi. Nu se
mulţumesc doar să vorbească despre asumarea
riscurilor, chiar şi le asumă. Şi sunt capabili să
creadă în continuare în noile lor idei, chiar atunci
când oamenii îi acuză că sunt naive, necugetate
sau pur şi simplu neinspirate. Unor asemenea lideri
li se alătură tocmai persoanele care gândesc diferit
şi prin urmare sunt dispuse să facă ceva nou, cu
orice risc. Iar acesta nu este un pas, ci un adevărat
salt. 

Gândiţi-vă la Rex Maughan, la Gregg Maughan, la
Aidan O’ Hare şi la liderii extraordinari pe care îi
au Forever International şi Forever România. Gândiţi-vă
la cei din propria voastră reţea. Compania noastră
ne antrenează să fim lideri adevăraţi ai secolului al
XXI-lea, ne pregăteşte să ieşim din predictibilitatea
confortabilă a zilei de ieri, pentru realităţile de azi şi
pentru toate posibilităţile necunoscute de mâine. 

Noi ce facem? Ne mulţumim să luăm doar hotărâri
şi adormim apoi satisfăcuţi în mijlocul marilor
transformări sau acţionăm ca să ajungem la ţinta
înaltă pe care ne-am propus-o?

La această întrebare cel mai bun răspuns sunt
faptele.

Vă dorim să acţionaţi mereu ca marii lideri şi să
aveţi succes pe măsură!

Cu prietenie şi încredere, 

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

MArII lIDerI 
AcŢIoNeAZĂ ŞI reUŞeSc
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cUM Ne pĂStrĂM SĂNĂtAteA

SISteMUlUI DIGeStIv
Iată câteva sfaturi uşoare care te vor ajuta să-ţi menţii sănătatea sistemului digestiv
şi starea generală de bine:

Sistemul digestiv este responsabil
cu prelucrarea alimentelor pe care le

mănânci şi transformarea lor în energia
de care ai nevoie zi de zi? Cu siguranţă
ai auzit expresia „Eşti ceea ce mănânci”.

Este perfect valabilă şi aplicabilă
atunci când vorbim despre
sănătatea sistemului nostru

digestiv.

Ştiai că:

Mănâncă suficiente fibre

Din cauza consumului ridicat
de alimente intens procesate,
aportul de fibre din dieta
noastră a scăzut mai mult ca
niciodată. Fibrele sunt
importante pentru sistemul
digestiv şi încetinesc trecerea
alimentelor prin tractul
intestinal, asigurând astfel o
absorbţie maximă a
nutrienţilor. Fibrele ajută, de
asemenea, la menţinerea
pentru mai mult timp a
senzaţiei de saţietate,
precum şi la prevenirea
constipaţiei. Forever Fiber îţi
oferă 5 grame de fibre
solubile şi, consumat între
mese, ajută la controlarea

apetitului, a poftei de dulce
şi a aportului caloric.

Bea mai multă apă

Apa ajută la „legarea” fibrelor
şi facilitează tranzitul
acestora prin tractul digestiv.
Un aport insuficient de apă
poate încetini semnificativ
digestia şi riscă să producă
balonare, disconfort şi
constipaţie. 

Fii activ

Practicarea cu regularitate a
exerciţiilor fizice contribuie la
trecerea mai uşoară a
alimentelor prin intestine.
Orice formă de mişcare te

ajută să ai mai multă energie
şi previne agravarea
problemelor digestive
cauzate de stres.

Detoxifică-ţi corpul

Un astfel de demers, făcut
corect şi pe principii
sănătoase, ajută la eliminarea
toxinelor din sistemul
digestiv, facilitează digestia şi
îmbunătăţeşte absorbţia
nutrienţilor din hrană. Alege
cu grijă şi atenţie programul
de detoxifiere care să-ţi
asigure substanţele nutritive
esenţiale şi să nu-ţi priveze
corpul de vitamine şi
minerale.

Forever Active Probiotic
ajută la menţinerea
echilibrului dintre bacteriile
bune şi cele rele la nivel
intestinal şi favorizează o
bună absorbţie a nutrienţilor.
Forever Aloe Vera Gel
conţine 20 de minerale, 18
aminoacizi şi 12 vitamine
importante pentru hrănirea
corpului, susţine detoxifierea
şi sănătatea sistemului
digestiv. Este, de asemenea,
un component esenţial al
programelor Clean 9 si
Vital5.
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N u t r i ţ i e  A v a n s a t ă  î n  P a ş i  S i m p l i

Prezentat în detaliu la Raliul Global din
Londra, Vital5 reuneşte cele mai populare
produse Forever într-un pachet avantajos şi
mereu la îndemână.

Forever Aloe 
Vera Gel

Forever 
Daily

Forever 
Arctic Sea

ARGI+Forever Active
Probiotic

Vânzările de pachete au generat 46% din

totalul punctelor credit în Forever în primele

trei luni ale acestui an. Vital5 reuneşte

produse esenţiale pentru afacerea noastră,

într-un pachet avantajos şi uşor de folosit.

Este ideal atunci când vrei să le prezinţi

prospecţilor gama de suplimente Forever.

Nutriţie sinergică

Vital5 aduce în prim-plan produsul numărul 1 Forever –
Aloe Vera Gel, alături de alte patru suplimente cu
beneficii importante pentru sănătate: Forever Daily,
Forever Active Probiotic, Forever Arctic Sea şi Argi+.
Acest pachet a fost conceput pentru a susţine o nutriţie
optimă, astfel încât să te simţi plin de energie şi în formă
maximă în fiecare zi.

Forever Aloe Vera Gel este o sursă importantă de
nutrienţi, suplimentul perfect pentru o dietă echilibrată.
Forever Daily a fost conceput pentru a asigura 100% din
necesarul zilnic recomandat de vitamine, minerale în
forme biodisponibile şi nutrienţi. Forever Active
Probiotic a fost inclus în acest pachet deoarece
menţinerea sănătăţii florei intestinale şi a funcţionării
normale a tractului digestiv reprezintă baza pentru o
stare generală de bine. Forever Arctic Sea este bogat în
acizi graşi esenţiali Omega 3, iar Argi+ reface rapid
nivelul de energie, fiind ideal pentru toţi cei cu un stil de
viaţă mereu pe fugă.
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Dacă ENERGIE nu e, 
nimic nu e
Ştii foarte bine ce ai de făcut pentru a atinge succesul în afacerea

ta Forever. Ai citit cărţi sau articole, ai studiat informaţii de pe

internet sau ai aflat de la alţii care sunt paşii pe care trebuie să-i

faci pentru a urca în planul de Marketing, pentru a-ţi creşte

echipa, pentru a vinde mai mult şi a câştiga mai bine.

crudul adevăr este că, atunci când eşti îndemnat să pui în

practică toate cunoştinţele şi abilităţile pe care le-ai acumulat, se

presupune că ai şi energia necesară să o faci. Ai planurile bine

făcute şi ai şi posibilitatea de a le îndeplini. Dar ele nu înseamnă

nimic dacă nu le oferi o porţie semnificativă din timpul şi

vigoarea de care dispui. De fapt, dacă te uiţi în urmă, fiecare lucru de valoare din viaţa ta a presupus o investiţie de energie, de efort.

Întrebarea care se pune este: ce poţi face pentru a avea mai multă energie şi pentru a o utiliza mai inteligent, ca să te ajute atât în afacere, cât şi în

viaţa personală? Găseşti suficiente recomandări în acest sens în cărţi, pe internet sau în discuţiile cu alţii. Multe sunt, însă, contradictorii şi, până la

urmă, fiecare are propriul mod de a-şi câştiga şi păstra energia. există totuşi câteva aspecte universal valabile, de care merită să ţii cont. Dintre ele

am selectat următoarele:

Sunt factori catalizatori ai energiei pozitive. Iată un
exerciţiu care se practică pentru ridicarea nivelului
energiei: inspiraţie (1-2 timpi), apnee (3-4 timpi),
expiraţie (2-3 timpi). 3-4 sesiuni pe zi a câte 3 minute
pot aduce îmbunătăţiri remarcabile ale nivelului de
energie personală.

Chiar dacă aparent duce la oboseală, în fapt 30-60 
de minute de mişcare susţinută pe zi (alergare, înot,
aerobic sau chiar mers viguros) ridică substanţial
nivelul de energie al organismului.

Combinaţia de proteine şi fibre şi un nivel scăzut de
grăsimi în alimentaţie par a aduce cel mai bun aport
energetic. Evident, hrana cu un conţinut ridicat de
apă, vitamine şi minerale (fructe, legume, sucuri) este,
de asemenea, recomandată.

În funcţie de anotimp, stil de viaţă, situaţie concretă
sau starea organismului, Forever oferă soluţii
benefice pentru creşterea nivelului de energie:
băuturile nutritive pe bază de Aloe vera, FAB,
Freedom2Go, Forever Daily sunt doar câteva dintre
ele.

Gândirea rapidă (ex. a citi într-un ritm susţinut, a
participa la un brainstorming, a învăţa un nou
concept) îţi poate ajuta corpul să urmeze acelaşi
ritm.

Atunci când te concentrezi, meditezi sau te rogi,
organismul se concentrează la rândul său. El produce
energia de care ai nevoie, respectiv o consumă
inteligent.

Respiraţia corectă şi aerul de calitate

Mişcarea fizică

Hrana

Suplimente şi băuturi nutritive Forever

Activitatea mentală

Starea spirituală
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n Energia personală se poate caracteriza şi din punctul
de vedere al felului în care se cheltuieşte. Oamenii
proactivi deţin, de exemplu, multă energie pozitivă. Ei se
concentrează pe lucrurile pe care le pot influenţa în bine
şi încearcă să lărgească acest cerc. Îşi folosesc energia
pentru a construi, pentru a ajuta, pentru a dezvolta. În
schimb, oamenii reactivi se concentrează pe slăbiciunile
celorlalţi, pe problemele din jur, pe circumstanţe asupra
cărora nu au control. Ei judecă, acuză, învinovăţesc sau
se auto-victimizează. Altfel spus, ei lărgesc cercul de
preocupări (negative) în detrimentul cercului de
influenţă. Aşadar, pentru a-ţi utiliza inteligent energia, fii
atent la direcţia în care o cheltuieşti.

n Să presupunem că munceşti intens şi cu spor pe o
perioadă îndelungată, eforturile tale dau roade, afacerea
creşte. Dar, undeva pe drum, entuziasmul tău începe să
se piardă, energia să-ţi scadă. Totuşi, continui, pentru că
ai avut succes, dar e tot mai puţină bucurie în munca ta.
Emoţia a dispărut. Fenomenul se numeşte „ardere
completă” („burn out” în engleză). El este cauzat, în mare
măsură, de excese, lipsa timpilor necesari pentru odihnă
sau lipsa de variaţii în muncă.

n Dacă ţi se întâmplă acest fenomen, propune-ţi să faci
o schimbare, mică sau mare, pentru a-ţi restabili
entuziasmul. Cauze precum obişnuinţa şi rutina zilnică
pot fi combătute modificând ritmul şi introducând
elemente noi în viaţa ta. Ia-ţi câteva zile libere, găseşte-ţi
un hobby, ocupă-te un timp de alte lucruri care te
pasionează. Apoi, cu energia revenită la nivelul optim,
vei găsi din nou entuziasm în activitatea ta curentă. Şi,
cu cât vei iubi mai mult ceea ce faci, cu atât o vei face
mai bine.

n Ce alte surse de energie şi entuziasm mai poţi găsi în
viaţa ta? Familia şi bucuriile simple din jurul ei. O porţie
bună de râs. Muzica de calitate. Dorinţa de a face bine
altora. Reuşite actuale sau din trecut. Ambiţia de a avea
succese în viitor. „De ce-ul?” care te-a adus în afacerea
Forever.

Monitorizează-ţi de 3-4 ori pe zi nivelul de energie
în următoarea perioadă. Analizează cauzele şi
condiţiile în care ai avut mai multă vitalitate,
respectiv cele în care te-ai simţit lipsit de vlagă.
Încearcă să legi aceste momente de situaţii
concrete (ex. te-ai simţit mai activ după ce ai mers
pe jos într-un ritm susţinut, dar în altă zi ţi-ai
pierdut vigoarea în urma unei discuţii în
contradictoriu cu cineva apropiat). Observă dacă
astfel de corelaţii se repetă. Dacă poţi stabili relaţii
de cauzalitate între diverse acţiuni sau situaţii prin

care treci şi nivelul tău de energie, reţine-le. Apoi, în
viitor, încearcă să le cultivi pe acelea care-ţi sunt
benefice (ex. vizitează-ţi mai des clienţii mergând
pe jos) şi să le diminuezi pe cele care îţi afectează
negativ nivelul de energie personală (ex. evită
stările tensionate şi caută armonia în relaţiile cu cei
din jurul tău).

Alexandru Israil
Specialist marketing

E X E R C I Ţ I U
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BUNELE MANIERE PE
CONTURILE 
DE SOCIALIZARE
o reţea online de socializare te conectează cu prietenii, familia, colegii de serviciu şi
cunoştinţele şi te ajută, totodată, să intri în legătură cu oameni noi. poţi afla, dintr-o
privire, cine pe cine cunoaşte şi cu cine sunt prieteni prietenii tăi. odată ce ai adăugat
noi persoane pe reţeaua ta de socializare, poţi foarte uşor să distribui fotografii şi
filmuleţe, să trimiţi mesaje, să postezi comentarii, să stabileşti evenimente, să
discuţi şi să faci recomandări. 

cercetările făcute în domeniul social media arată că cel puţin patru din zece
utilizatori din mediile de socializare online au cumpărat un obiect în urma promovării
acestuia pe Facebook, twitter sau pinterest.

% din populaţie foloseşte următoarele reţele:
n Facebook – 73%
n Twitter – 24%
n Pinterest – 15%

% dintre utilizatori au cumpărat ceva în urma promovării pe următoarele reţele:
n Facebook – 38%
n Twitter – 22%
n Pinterest – 29%

Reţelele de socializare online sunt
foarte utile în dezvoltarea afacerii şi
pot contribui la succesul acesteia.
Unul dintre aspectele esenţiale pe care
trebuie să le iei în calcul este conţinutul,
care trebuie să se distingă din marea
de informaţii postate online şi să ofere
audienţei idei relevante şi valoroase. În
Forever, conţinutul trebuie, de asemenea,
să respecte şi regulile de promovare
disponibile în Politicile Companiei,
ceea ce înseamnă că nu este permis 
să faci afirmaţii de natură medicală
despre produse.

Cum selectezi un conţinut care să aibă
impact? Monitorizându-ţi propriul
comportament în mediul online.
Observă ce răspunsuri dai şi ce postări
ale altora îţi atrag atenţia. Vei reuşi

astfel să-ţi faci o imagine despre ce
funcţionează în cazul tău şi ce nu.
Conform statisticilor Facebook,
postările care includ un album foto, o
poză sau un filmuleţ generează cu
180%, 120% şi, respectiv, 100% mai
mult interes.

Ţelul tău ar trebui să fie să promovezi
un conţinut care să-ţi confere
credibilitate ţie, ca persoană, dar şi
afacerii tale, conţinut care să-i
determine pe ceilalţi să-ţi caute şi să-ţi
urmărească postările. Este în regulă,
de asemenea, şi să distribui conţinut
postat de alţii.

Atrage oamenii către un conţinut
bogat în informaţii pe care îl postezi

pe site-ul sau blogul tău. Acolo pot sta
departe de distracţiile pe care le oferă
reţelele de socializare şi pot acorda o
atenţie sporită informaţiilor pe care le
oferi.

Pe lângă generarea de conţinut
valoros pe Facebook, trebuie să fii,
totodată, conştient şi de existenţa
Facebook Edge Rank. Simplu spus,
Edge Rank este un instrument creat de
Facebook care conferă importanţă şi
prioritate postărilor de pe această
reţea de socializare, determinând în ce
măsură informaţiile postate de tine se
vor regăsi în newsfeed-urile fanilor şi
celor care te urmăresc.

Numărul de like-uri, comentarii şi
distribuiri ale postărilor tale reprezintă



Fii conectat Forever

9f o r e v e r l i v i n g . r o

factorul cheie în obţinerea unui scor bun
în Edge Rank. Cu cât este mai mare acest
scor, cu atât mai multe persoane îţi vor
vedea postările în propriile newsfeed-uri.

Iată de ce trebuie să te străduieşti mereu
să găseşti noi modalităţi de a genera
conţinut cu un impact puternic. Nu-ţi fie
teamă să încerci lucruri noi! Ai grijă doar

ca informaţiile să respecte Politicile
Companiei.

Spaţiul virtual nu este cu mult diferit de
lumea reală. Sute de milioane de
utilizatori ai internetului îşi accesează
zilnic conturile de socializare. Chiar şi
aici, într-un mediu în care este mult mai
uşoară şi accesibilă, comunicarea
trebuie să respecte bunele maniere.

Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să ai
o imagine impecabilă în spaţiul virtual.

Pentru început renunţă la adresele de 
e-mail din adolescenţă. Alege adrese
simple şi uşor de reţinut. 
Exemplu: ionescu.ada@email.ro în loc
de ada87frumusik@email.ro

Brandul personal se construieşte de la
primul contact vizual. Aşa că alege o
poză de profil care te caracterizează, o
poză în care poţi fi identificat cu
uşurinţă. Continuă cu numele utilizat pe
conturile de socializare. Foloseşte
numele tău real şi nu porecle (exemplu:
Dany Dany).

Atunci când contactezi un alt utilizator
acordă o atenţie sporită felului în care

scrii şi te exprimi. Graba nu este o scuză
pentru greşelile gramaticale şi nici
pentru prescurtări (exemplu: vb =
vorbim, pt= pentru, etc).

Utilizarea majusculelor în comunicarea
online poate fi interpretată drept un ton
ridicat. Foloseşte un limbaj adecvat.
Bunele maniere din lumea reală sunt
valabile şi aplicabile şi în lumea virtuală.
Cuvinte şi expresii precum „mulţumesc”,
„bună”, „cu plăcere”, „te rog frumos”, etc.
sunt utile consolidării propriului brand.

Postările cu caracter religios, politic,
discriminatoriu pot genera o adevărată
furtună pe pagina de socializare,
rezultatul fiind îndepărtarea unui număr
însemnat de prieteni şi chiar raportări
de abuz, către administrator, la adresa
ta. Aceste raportări pot genera de la
mesaje de avertisment din partea
administratorului până la acţiuni de
suspendare sau blocarea contului.

Nu abuza de mesajele trimise către alţi
utilizatori. Nu adăuga mai mulţi
destinatari pentru un mesaj trimis. Orice

persoană care răspunde la mesajul tău
poate, din neatenţie, să-l trimită către
toţi destinatarii. Astfel vei evita
momentele în care vei deranja alţi
utilizatori într-un moment nepotrivit.

Îţi plac jocurile de pe paginile de
socializare? Evită să trimiţi invitaţii către
alţi utilizatori. Acordă o atenţie mai mare
setărilor în momentul în care accesezi o
aplicaţie. Astfel vei evita să trimiţi
invitaţii către toată lista ta de prieteni.

Pozele pe care le postezi pot spune
multe despre tine. Cere acordul
prietenilor înainte să-i marchezi în
pozele tale şi nu-ţi face tag în pozele
altor persoane fără acordul lor.

respectă codul bunelor maniere din
lumea reală şi vei avea un brand

personal impecabil în lumea virtuală.

Mult succes!

Alătură-te Forever România pe site-urile de socializare pentru a fi mereu la curent cu ultimele
noutăţi şi a-ţi dezvolta afacerea.

Facebook - /Foreverlivingproductsromania

Youtube - /Foreverlivingromania



„Încă un obiectiv atins şi ne gândim care a
fost cel mai mare câştig. Faptul că realizarea
calificării la Eagle Manager a adus stabilitate
şi prosperitate afacerii noastre, dar şi
premisele dezvoltării şi realizării programului
Chairman’s Bonus. Faptul că Forever ne-a
dăruit o excursie de neuitat în Lake Tahoe,
staţiune aflată în top 10 cele mai râvnite
destinaţii de vacanţă la americani. Faptul că
am avut şansa de a vizita grandioasa şi

moderna fabrică Aloe Vera of
America din Dallas şi de a ne
convinge de grija companiei
pentru calitate. Faptul că am
avut ocazia rară de a vizita
celebra fermă Southfork Ranch,

aflată în proprietatea lui Rex Maughan, fondatorul
Forever Living Products, unde totul îţi aminteşte
de personaje îndrăgite din serialul care ne-a
bucurat copilăria. Nu în ultimul rând faptul că am
avut privilegiul de a participa la seminarii extrem
de interesante, ţinute de liderii din Global
Leadership Team, care ne-au întărit convingerea
că suntem în cea mai bună afacere din lume.
Toate aceste lucruri ar putea constitui o motivaţie
puternică pentru orice distribuitor ca anul viitor să
se bucure de calificarea la Eagle Manager.
Călătoria continuă. Nu uitaţi „să vă cumpăraţi
bilete şi să prindeţi trenul!” Următoarele două
staţii: Singapore şi Cancun.”

Dr. Carmen Larion & Dr. Gabriel Larion, 
Senior Eagle Manageri, 

membri Key Leaders’ Council

10 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  |  o c t o m b r i e  2 0 1 4  |  1 8 6

FO
RE

VE
R 

- E
VE

NI
M

EN
T

De la Lake Tahoe

Între 22 şi 29 septembrie, eagle Managerii din întreaga lume Forever s-au întâlnit în superba staţiune lake tahoe din
Statele Unite, la graniţa dintre Nevada şi california. Şase familii din românia au fost prezente la acest eveniment, iar
fotografiile şi impresiile pe care ni le-au împărtăşit vorbesc de la sine despre ceea ce au trăit şi cum s-au simţit
înconjuraţi pentru câteva zile de liderii Global leadership team şi de conducerea companiei. 

SPRE NOI ÎNĂLŢIMI
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„Întâlnirea din Lake Tahoe ne-a arătat încă o dată ce
înseamnă afacerea Forever pentru lumea întreagă. Am
simţit din plin grija companiei pentru fiecare detaliu,
pentru fiecare etapă a călătoriei. Totul a fost la superlativ,
din toate punctele de vedere. Evenimentul a fost  special,
organizat cu foarte mult suflet, căldură şi a reflectat atât
bucuria revederii, cât şi a recunoştinţei. Am fost încântaţi
să vedem că vârsta medie a participanţilor calificaţi la
stimulentul Eagle Manager a fost de 30-50 ani, un lucru

îmbucurător prin faptul că şi generaţia tânără se implică în această
afacere cu toată pasiunea. Merită ca un grup cât mai mare de
Manageri activi din România să finalizeze cu succes programul pentru
Cancun. Ceea ce facem în această direcţie ne antrenează şi vom
obţine şi multe alte beneficii în plus: creşterea şi stabilitatea echipei,
mai multe puncte, mai mulţi bani, calificarea la Programul Stimulativ
de Merit şi alte programe stimulative. Vrei să fii şi tu alături de noi? Rex
a pregătit totul, rămâne doar ca noi să ne facem partea.”

Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu, Eagle Manageri, 
membri Key Leaders’ Council
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privire SănătoaSă şi Seducătoare

Prea aspru, prea moale, prea drept, prea creţ...
Cunoşti femei care nu sunt mulţumite de cum arată
podoaba lor capilară? Lor şi nu numai, Forever Living
le oferă soluţia pentru un păr frumos, sănătos,
hidratat, cu volum: cele trei tipuri de şampoane din
gama sa, ce au la bază gelul stabilizat de Aloe vera:
Aloe Jojoba Shampoo, Sonya Hydrate Shampoo,
Sonya Volume Shampoo. Pentru fiecare dintre aceste
variante ai la dispoziţie şi balsamul aferent, pentru
un ritual complet de îngrijire a părului.

Forever te ajută să ai grijă de ochii tăi atât din interior, cât şi din exterior. 

Datorită compoziţiei sale bogate în antioxidanţi, extract de afine, luteină şi
zeaxantină, Forever Vision ajută la menţinerea
acuităţii vizuale timp îndelungat.

Bogată în aloe, substanţe emoliente din ulei de
nucă de cocos, jojoba şi vitamina E de origine
naturală, Forever Alluring Eyes contribuie la
diminuarea ridurilor, pungilor, cearcănelor şi
ameliorează supleţea şi elasticitatea epidermei
fine din jurul ochilor.

Cu Lenghtening sau Volumizing Mascara îţi
defineşti perfect genele şi le conferi un aspect
bogat, catifelat, pentru o privire seducătoare, 
de neuitat.

În tendinţe
Ştiai că...

... îngrijindu-ţi dantura îţi menţii sănătatea inimii? În urma
studiilor efectuate asupra a 11.000 de adulţi, cercetările de

specialitate au demonstrat că persoanele care omiteau constant
să se spele pe dinţi erau expuse unui risc cu 70% mai mare de a

suferi de boli cardiovasculare decât cele care îşi periau dinţii de 2 ori
pe zi. 

Forever Bright Toothgel, cu formula sa non-abrazivă, neflurorurată şi
fără agenţi de înălbire, asociază calităţile gelului stabilizat de aloe şi ale

propolisului, având o aromă plăcută de mentă.

Zâmbeşte SănătoS
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Sănătate, frumuSeţe şi volum 
de la rădăcină până la vârf



Conceput special pentru hidratarea profundă şi hrănirea corespunzătoare a
pielii, Forever Alpha-E Factor este ideal şi pentru cele mai sensibile
epiderme, datorită combinaţiei unice de antioxidanţi ce ameliorează
elasticitatea pielii, normalizează şi echilibrează pielea uscată, hidratează şi
catifelează.

Forever Alpha-E Factor este un fluid emolient, cu textură delicată, îmbogăţit
cu vitaminele A, C şi E, ulei din seminţe de limba mielului, bisabolol şi alte
ingrediente ce asigură pielii o protecţie optimă faţă de agresiunile din
mediul înconjurător, poluare, stres etc. Baza produsului este reprezentată de
gelul pur, stabilizat, de Aloe vera, cu toate proprietăţile sale de refacere,
hrănire, hidratare şi penetrare.

13

Preţios, versatil, magic

Forever Alpha-E Factor
n Disponibil într-un recipient elegant de sticlă, prevăzut cu pipetă, pentru o aplicare
controlată. 

n Este ideal şi pentru bărbierit, deoarece ameliorează elasticitatea pielii,
echilibrează tenul uscat şi protejează împotriva factorilor de mediu. Amestecaţi
câteva picături de Alpha-E Factor cu Aloe Hand & Face Soap, pentru un bărbierit
lipsit de riscuri. 

n Câteva picături de Alpha-E Factor în Cream to Powder Foundation vă ajută să vă
bucuraţi de un fond de ten cu textură fluidă. Machiajul va avea o
textură lejeră, dar imperfecţiunile vor fi perfect camuflate. Pentru un
aspect impecabil, adăugaţi o tuşă de Delicate Finishing Powder.

n Masajul uşor al pielii cu Alpha-E Factor ajută la ameliorarea
aspectului vergeturilor în cazul femeilor însărcinate.

n Pentru o aplicare mai uşoară, adăugaţi câteva
picături de Alpha-E Factor în loţiunea autobronzantă
Aloe Sunless Tanning Lotion.

n Câteva picături de Alpha-E Factor ameliorează
aspectul uscat şi crăpat al călcâielor. Aplicaţi seara şi,
pentru efecte optime, puneţi şosete de bumbac.

n Vă place să vă îngrijiţi manichiura? Un strop de Alpha-E
Factor aplicat pe cuticule vă poate face munca mult mai
uşoară şi mai plăcută.

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

Răceala şi gripa sunt boli de sezon care afectează toată
populaţia, indiferent de vârstă. În faţa unor astfel de
agresiuni, organismul se mobilizează pentru a se apăra,
prin activarea mecanismelor sistemului 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. 

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

nu
răcelii şi gripei

Ce aliaţi avem?
Forever Aloe Bits N’ Peaches combină toate beneficiile gelului
stabilizat de Aloe vera cu sucul de piersici, bogat în carotenoide şi
vitamina C, care ajută la stimularea sistemului imunitar. Totodată,
conţine acemanan, un excelent antiviral.

Forever Active Probiotic.
Sistemul nostru imunitar se
regăseşte, în proporţie de peste
70%, 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.



Aloe Blossom Herbal Tea: hidratarea este
esenţială dacă ne confruntăm cu afecţiuni
sezoniere
precum răceala
sau gripa. Cu
atât mai mult în
sezonul rece, o
ceaşcă nu foarte
fierbinte şi

aromată de
Aloe Blossom
Herbal Tea reprezintă o modalitate plăcută de
a ne menţine hidrataţi. 

Forever ImmuBlend.
Conţine un amestec brevetat
de ingrediente imunostimulatoare:
lactoferină, ciuperci maitake
şi shiitake, alături de

vitaminele C şi D şi zinc,
pentru un plus de

energie, într-o formulă
exclusivă ce se

adresează tuturor
aspectelor funcţiei imunitare
şi contribuie la starea de
bine a întregului organism.

Forever Nature’s 18. Un consum
adecvat de fructe şi legume ne asigură
vitaminele de care avem nevoie pentru
a lupta cu viruşii. Pentru cei care nu
reuşesc să respecte necesarul de cinci
porţii pe zi, Forever Nature’s 18 este o
soluţie eficientă şi la îndemână. Patru
tablete de Forever Nature’s 18 conţin o
cantitate de antioxidanţi echivalentă cu
cea din cinci porţii de fructe şi legume. 

15f o r e v e r l i v i n g . r o

Absorbent-C. Vitamina C este un antioxidant natural care stimulează sistemul natural
de apărare şi diminuează durata şi intensitatea 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.

Echinacea
Supreme conţine
polizaharide despre
care s-a demonstrat că
protejează organismul
de atacurile virale.
Bogată în polifenoli,
planta ajută la

creşterea sistemului natural de apărare
şi la producerea de anticorpi. 

Forever Bee
Propolis conţine
22 de aminoacizi,
complexul vitaminei
B şi este îmbogăţit
cu lăptişor de matcă,
fiind un stimulent
imunitar natural.

Aloe Hand Sanitizer. Curăţă eficient
mâinile, fără să usuce pielea, atunci când
săpunul şi apa nu îţi sunt la îndemână. Conţine
gel stabilizat de Aloe vera, cu efect calmant, şi
miere, ce acţionează ca agent hidratant, şi are
aromă plăcută de lămâie şi lavandă.

Extra-sfat:
Activitatea fizică este foarte importantă dacă vrem să ne bucurăm
de o imunitate bună. Mişcarea antrenează muşchii, iar sângele
este astfel pompat mai rapid de la inimă spre celelalte organe.
Cel puţin trei sesiuni de exerciţii fizice pe săptămână scad cu 40%
riscul îmbolnăvirii de răceală sau gripă.
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MĂreŢIA
DAr SAU AleGere?

Gregg Maughan
preşedinte Forever living products International

Tu ce alegi să fii în acest an?
Manager? Eagle Manager?
Calificat la Raliul Global?

“
“

Oare Picasso şi alţii ca el au atins
măreţia datorită talentului
înnăscut care pur şi simplu a
înflorit în condiţii propice sau au
ales să urmeze conştient şi voit
această cale? Fac ce iubesc sau
iubesc ceea ce fac? În ceea ce-l
priveşte pe Picasso nu vom şti
probabil niciodată, deoarece a
murit în urmă cu peste patruzeci
de ani. Dar este important să ne
răspundem nouă înşine: Suntem
astăzi limitaţi de cei care am fost
în trecut? Suntem limitaţi de
situaţia noastră prezentă? Sau
putem alege cine vom fi şi ce vom
realiza în viitor?

Avem motive să credem că ne
putem transforma viitorul 
dintr-unul obişnuit într-unul
extraordinar. Conform unui studiu
efectuat recent, după analizarea
performanţelor a milioane de
angajaţi, intervievarea experţilor,
a angajaţilor şi a celor cu funcţii
de conducere, David Sturt a
descoperit că oricine se
îngrijorează că nu poate atinge
măreţia are toate motivele să
spere.

„Există surprinzător de multe
oportunităţi în munca noastră de
zi cu zi”, spune Sturt. Aproape
oricine dispune de materiile
prime pentru a atinge măreţia,
indiferent că este om de serviciu,
director sau distribuitor Forever.
Tot el spune că mulţi au făcut
saltul de la o muncă obişnuită la
una extraordinară doar concen-

trându-se să facă ceva diferit, ceva
ce oamenii din jurul lor vor iubi.
„Ceea ce m-a impresionat”, spune
el, „sunt toţi oamenii care aveau
locuri de muncă normale şi au
decis să le privească cu alţi ochi,
să vadă în ele oportunitatea de a
face ceva diferit. Întreaga traiectorie
a carierei lor s-a schimbat.”

> Aceşti oameni aleg să iubească
ceea ce fac.

> Aleg să modifice lucrurile în
bine. Acţionează.

> Aleg să lucreze cu ceea ce au,
nu cu ceea ce şi-ar fi dorit să
aibă.

> Văd în orice obstacol o
provocare pe care o pot depăşi
prin creativitate şi muncă, nu o
barieră în calea succesului.

> Înţeleg că succesul lor va aduce
beneficii în viaţa celor pe care-i
iubesc. Muncesc pentru mai
mult decât propriile lor ţeluri.

Tu ce alegi să fii în acest an?
Manager? Eagle Manager?
Calificat la Raliul Global? A cui
viaţă o vei îmbunătăţi prin
Forever? A familiei tale, a
prietenilor tăi, a comunităţii? Cine
din echipa ta va beneficia cel mai
mult de pe urma încurajărilor, a
instruirilor şi a susţinerii tale?

În Forever, singurele limite sunt
cele pe care ţi le impui singur.
Alege să iubeşti ceea ce faci.
Alege măreţia. Astăzi.

Pablo Picasso, unul dintre cei mai influenţi artişti ai secolului 20,
spunea cândva: „Mama mi-a spus la un moment dat: dacă eşti
soldat, vei deveni general. Dacă eşti călugăr, vei deveni papă.
În schimb, am ales să fiu pictor şi am devenit Picasso.”



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 S
EPTEMBRiE

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 septembrie! 
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei.

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

Niculina & Viorel Ciuchea

Daniela Levărdă & Alexandru Chiş

Carmen & Gabriel Larion 

Daniel & Maria Parascan 

Nume Localitate Sponsori

Mariana & Dumitru Cluci Flămânzi, jud. BT Dumitru & Ortansa Munteanu

Ramona & Mircea Crăciun Iaşi Carmen & Gabriel Larion

Ana Eliza Drăgoi & Sorin Muscalu Bacău Daniel & Maria Parascan

Dumitru & Ortansa Munteanu Iaşi Maria & Ion Paraschiv

Emanuella Georgiana Mutulescu Constanţa Maria & Adrian Arghir

Simona Pal & Gheorghe Anăstăsoaei Borleşti, jud. NT Daniel & Maria Parascan

Palfi Ruben Beniamin Corunca, jud. MS Gizella & Marius Botiş

Maria & Ion Paraschiv Botoşani Daniela & Mihai Aramă

Neculai Pirlea Cristur, jud. HD Liviu & Luminiţa Rednic

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

Sponsorul săptămânii
1 – 6 septembrie – Mariana & Dumitru Cluci, din Flămânzi, jud. Botoşani

8 – 13 septembrie – Petrica Lungu, din Râmnicu-Vâlcea

15 – 20 septembrie – Cristina & Gabriel Cristache, din Constanţa

22 – 27 septembrie – Mariana & Dumitru Cluci, din Flămânzi, jud. Botoşani

29 septembrie – 3 octombrie – Emanoil & Lăcrămioara Creţu, din Suceava
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Top 10 Noi Distribuitori
1. Petrica Lungu

2. Mariana & Dumitru Cluci 

3. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

4. Emanoil & Lăcrămioara Creţu

5. Silvia & Alexandru Stan 

6. Marian & Monica Costiţă

7. Cristina & Gabriel Cristache 

8. Elena & Toader Dumitrache

9. Maria & Adrian Arghir 

10. Iuliana Mirela Popescu

Top 20

Top 20
Primii 20 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. Daniela Levărdă & Alexandru Chiş 

5. Angela & Valentin Gherghe 

6. Aurel & Veronica Meşter

7. Violeta & Dumitru Luca

8. Iuliana Mirela Popescu

9. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

10. Zenovia & Cătălin Riglea

Sponsorul lunii septembrie
Mariana & Dumitru Cluci, din Flămânzi, jud. Botoşani

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

11. Niculina & Viorel Ciuchea (9)
12. Marilena & Teodor Culişir (nou)
13. Petru & Emilia Truşcă (nou)
14. Constantin & Tania Popa (10)
15. Marinela Ţuţuleasa (nou)
16. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă ( nou)
17. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (nou)
18. Maria & Adrian Arghir (nou)
19. Daniela Levărdă & Alexandru Chiş (nou)
20. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu (nou)



Calificările

lunii S
EPTEMBRiE

Asistent Supervizori
Ali Gulten & Geavat Constanta

Anghel Corneliu Gabriel Constanta

Ardelean Renata Terezia Arad

Ardeleanu Cristina Manuela Darmanesti

Arhire Lidia Iuliana Iasi

Badea Florentina Luana Constanta

Badulescu Cristina Ramona Constanta

Balasanu Liliana Nicoleta Botosani

Balint Krisztina & Beat Zoltan Targu Mures

Boboc Claudiu Marian Giurgiu

Bocianu Ionica Galati

Bold Magdalena-Corina Pitesti

Brindus Raul Robert Oradea

Burlacu Emilia & Ion Bucuresti

Burlacu Zoe-Carmen Tg.Ocna

Butean Irina Valea Lui Mihai

Cadar Anton Constanta

Caescu Maria Dumbrava Rosie

Calin Mariana Mihaela Chirnogeni

Capatina Ana Maria Bucuresti

Capoti Claudia Viisoara

Cascaescu Valentin Iasi

Cauneac Cornelia Botosani

Cazacu Lucian Victor Rasnov

Ceahlau Ioan Paul Petroniu Suceava

Chiorean Doina Bistrita

Chirila Petrisor Crasna

Ciobanu Mariana Agnes Slatina

Cioplea Rodica Gherla

Ciupitu Vasilica Constanta

Cobzaru Paul & Cristina Roman

Coman Maria & Florian Bucuresti

Comsa Eugen Sacele

Copacel Georgiana Oana Tirgu Ocna

Craciun Catalin Brasov

Craciun Dorin & Simona Roman

Craciun Geta Moinesti

Cristian Lucica Brasov

Curechean Stana & Cornel Sibiu

Darabont Lazar Zoltan Odon Targu Mures

Daschievici Marian Florin Birzava

David Ciprian Manuel Craiova

David Mariana Georgeta Ploiesti

Dehelean-Radacina Cosmin Bistrita

Didu Visarion Amarastii De Jos

Dilbea Dana Maria & Ioan Viisoara

Dimitriu Simona Botosani

Dimitriu Vlad Dan Bacau

Dinca Ion Lucian Bucuresti

Dinca Mihaela Alexandrina Caracal 

Dinu Alexandra Elena Ploiesti

Dirvariu Anisoara Cluj Napoca

Duicu Maria-Magdalena Targu Jiu

Duma Iuliana & Ioan N.Balcescu

Dumitriu Raluca Brusturoasa

Filipov Ustinia Iasi

Florea Mariana Bals

Florea Steliana Constanta

Fodor Angelica Margineni

Gavrilescu Marcela Falticeni

Geanta Mioara Slatina 

Ghiu Alecsandrina Onesti

Ghiuve Alexandra Tuzla

Gimpirea Nicolae Medgidia

Goanga Samuel & Marinela Lored Oradea

Gongolea Ioana Elena Ocna Mures

Gradinaru Ioan Elena Onesti

Grierosu Mihai Constantin Tomesti

Grindean Ioana Valentina Turda

Guran Gabriel Mircea Eforie Sud

Gusu Liliana Ilfov

Gutu Emilia Iasi

Gyorke Andrea Cluj Napoca

Haidau Ionut & Lavinia Pascani

Hila Oana Veronica Mihaileni

Hola Sdusana Tritenii De Sus

Iancu Viorica Campina

Iftimie Angela Costesti

Iliescu Mariana & Dumitru Daniel Leordeni

Ilisescu Luminita Neagra

Ionita Gabriela & Stroe Nicolae Bucuresti

Ispir Angela Craiova 

Istoc Leonard Halaucesti

Jarca Marius & Macovei Mihaela Arad

Jitcu Emilia Stefanesti

Karasi Mihaela Rusul De Jos

Kato Mihai Valer Chisineu Cris

Lakatos Mihai Brasov

Lapovita Elena Raducanu Predeal

Lipsa Ingrid Roman

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

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate
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Lupse Alexandru Viorel Constanta

Mara Georgeta Irina Vladimirescu

Marginean Alexandra Braila

Micu Daiana Sorina Cluj Napoca

Mihai Alina Gabriela Constanta

Mihaly Vencel Com Lueta

Mihoc Liliana Ana Certeze

Mihut Susana Turda

Miron Ioan Sannicolau Mare

Moise Florina Giurgiu

Moise Georgeta Constanta

Morariu Carmen Maria Galda De Jos

Morariu Paula Andreea Alba Iulia 

Motrogan Maria Cernavoda

Munteanu Catalina & Eugen Horgesti

Munteanu Natalia Cricova

Murafa Iliuta-Niculae Bucuresti

Muresan Rodica Nasaud

Musat Steliana Vasilica Braila

Nastasa Florica Danuta Bistrita

Neagu Nadia Com Bucov

Nefiru Veronica Ionela Com Argetoaia

Nica Maria Alexandra Eforie Sud

Nica Monika Oradea

Nicolescu Mihai Com Vulcana-Bai

Nita Georgeta Medgidia

Nitu Elena & Gheorghe Branesti

Olariu Maria & Adrian Constanta

Ostapovici Elena Virgil Iasi

Ostroveanu Florina Giurgiu

Pal Gabriela & David Gabriel Sabaoani

Pal Isabela Veronica Sabaoani

Pal Maricica Sabaoani

Panghea Constanta Ecaterina Constanta

Pasca Adelin Aurel Santana

Pata Maria & Stefan Constanta

Patrascu Liviu Curtea De Arges

Pestritu Liviu Ionut Timisoara

Peteanu Daniela Mangalia

Peter Ildiko Od. Secuiesc

Petric Leonte Risnov

Platica Anisoara & Catalin Constanta

Pop Ana Zalau

Pop Elena Baia Mare

Pop Vasile & Maria Cluj Napoca

Popescu Cristina Georgiana Iasi

Popescu Georgeta Ploiesti

Portik Maria Magdolna & Antal Sovata

Postoliu Vasile Constanta

Prisiajniuc Stelian Ploiesti

Pristavu Mihaela Com Tatarusi

Puiu Marcela Moinesti

Radoi Constantin Ion Fagaras

Rauta Ioana Florina Bucuresti

Rebenciuc Niculina Nicoleta Flamanzi

Rohan Maria Daniela Cluj Napoca

Rosu Florenta Baia

Salca Celina Mihaela Bacau

Sandu-Soldanescu Elena Radaseni

Selaru Camelia Mirela Craiova

Soldan Tony & Grecu Eugen Craiova

Sorescu Elena Com Salcioara

Spataru Fabian & Nicolae Anca Vladimirescu

Spiridon Mariana Sercaia

Stanciu Georgeta Socodor

Stoica Ionica Constanta

Stoila Nicoleta Falticeni

Strugariu Violeta Poarta Alba

Szabo Gheorghe Com.Savadisla

Szatmari Katalin Iren Valea Lui Mihai

Tanceff Florentina Bucuresti

Tarcea Ioan Cisnadie

Tarina Zoltan Timisoara

Tircomnicu Diana Marilena Craiova

Toboc Georgeta Campina

Tovirnac Didina M Kogalniceanu

Tugurlan Rodica Dorohoi

Turlica Elena Com Sarichioi

Ungureanu Violeta Florentina Craiova

Valean Mihaela & Honoriu Ioan Cluj Napoca

Varga Nora Imola Reghin

Vascauteanu Nicoleta Ionelia Constanta

Vitelar Ioan Sinleani

Voinea Cecilia Constanta

Volovatic Nicoleta Olimpia Bacau

Zincenco Ludmila Chisinau

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

Calificările

lunii AuGuST
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