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Mesajul Fondatorului Companiei

Dăruiește‑ţi
această
ocazie
Ai auzit vreodată expresia care spune că eforturile disciplinate sunt
răsplătite cu recompense pe măsură? M-a inspirat acest mesaj când am
citit, cu puţin timp în urmă, povestea unui băiat de 12 ani care trăiește
împreună cu mama și cei șase fraţi în Zambia.
Apa curentă și îngrijirile medicale sunt o raritate
acolo, iar în fiecare zi când merge spre școală,
trece pe lângă case fără electricitate și apă.
În ciuda provocărilor cu care se confruntă
familia sa, nu a lipsit niciodată de la școală.
Iar acest lucru nu este la îndemâna oricui, mai
ales atunci când însuși drumul până la școală
este o problemă.
Dificultățile de acasă nu-l împiedică să-și
continue studiile. Pentru a-l ajuta să fie bine
hrănit și să se poată concentra la ore pe durata
întregii zile, Rise Against Hunger îi oferă o
masă în fiecare zi. Organizația oferă, de
asemenea, mese întregii sale familii, pe toată
durata săptămânii de studiu, în semn de
apreciere pentru eforturile lor de a-l susține
să-și continue studiile și să aibă acces la o
viață mai bună. Sunt foarte mândru că ne-am
luat angajamentul de a împacheta cinci
milioane de mese pentru Rise Against Hunger
în următorii doi ani.
Această poveste are și o semnificație mai
profundă, la care aș vrea să vă rog să vă
gândiți. La vârsta de 12 ani, când copiii n-ar
trebui să aibă atâtea responsabilități, ci să fie
imuni la dificultățile specifice adulților, acest
băiat este un exemplu de disciplină, prin toate
acțiunile sale zilnice.

Prin consecvența lui, oferă familiei hrană și
îngrijire. Se trezește și parcurge drumul greu
până la școală, chiar și atunci când starea de
sănătate sau circumstanțele îl pun față în față
cu multe provocări.
Cât de mulți adulți cunoașteți care sunt mult
mai norocoși și totuși nu au aceeași disciplină
să-și îndeplinească sarcinile zilnice?

Nimic nu este
imposibil dacă depui
efort și muncești zi de
zi pentru a evolua.
Deși nu ne confruntăm cu aceleași dificultăți,
există și în viața noastră momente pe care nu
ne este ușor să le depășim. Ele ne împiedică
să ne atingem scopurile și uneori ne fac să
subestimăm dificultatea drumului pe care îl
avem de parcurs. Chiar dacă e vorba de țeluri
ambițioase, cum ar fi ambalarea a cinci
milioane de porții de mâncare, nimic nu este
imposibil dacă depui efort și muncești zi de zi
pentru a evolua. Gândește-te la disciplină ca la
procesul urcării unei scări.

Fiecare treaptă pe care o urci, deși va fi din ce
în ce mai dificil pe măsură ce avansezi, te va
aduce mai aproape de lucrurile pe care ți le
dorești și de care ai nevoie.
Știm că prin acțiuni consecvente, făcute
constant și din inimă, putem schimba lumea.
Asemenea băiatului care a dovedit ce înseamnă
disciplina mergând la școală în fiecare zi, și noi
trebuie să ne exersăm disciplina pentru a ne
atinge țelurile. Pe măsură ce ne apropiem de
cea de-a 40-a aniversare, acordați-vă câteva
momente pentru a observa ce realizări
incredibile au liderii companiei noastre de când
și-au început afacerea Forever. Sper să vă
motiveze și să vă ajute să rămâneți disciplinați,
ca să puteți realiza tot ceea ce vă doriți în 2018
și în anii care vor urma.
Mereu al vostru,

Rex Maughan

Două modalităţi prin care îţi poţi aduce contribuţia:
1. Donează lunar fundației Forever Giving pentru a ne ajuta să finanțăm
mesele care vor fi împachetate la nivel global în următorii doi ani.

2. Rămâi alături de noi pentru a afla cum poți participa la următorul
eveniment Rise Against Hunger organizat în țara ta.
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Faptele ne dovedesc
iubirea Forever
Să-ţi laşi cu mândrie amprenta în lume
este un lucru dificil. Dacă ar fi uşor, orice
om ar reuşi asta. Dar nu este. Pentru că
presupune răbdare, implicare fără rezerve,
depăşirea oricăror obstacole şi capacitatea
de a ne reveni întotdeauna după un eşec.
Suişurile şi coborâşurile sunt inevitabile pe
drumul vieţii. Dar alegerile pe care le facem
ne definesc cu adevărat. În Forever Living
Products România mulţi dintre noi am ales
să privim ceea ce primim de la companie

ca pe un dar de excepţie, să-l apreciem
şi să-l respectăm, să-l valorificăm şi să-l
multiplicăm.
Au trecut 19 ani de când echipa noastră
a început acest drum. La mulţi ani tuturor!
Fiecare dintre voi şi-a adus în mod
hotărâtor contribuţia la succesul pe care
îl trăieşte azi Forever Living Products!
Vă mulţumim că suntem împreună şi că
aţi participat cu tot ce aveţi mai bun la
reuşitele ţării noastre.
Privim în urmă şi ne creşte inima de
bucurie pentru ceea ce am realizat.
Privim în faţă şi inima ni se umple
de dorinţa de a face mai mult. Ne
aşteaptă nişte luni extraordinare –
sărbătorim patru decenii de când
există Forever Living Products
International, iar ca totul să fie
chiar spectaculos, 2018 a fost
declarat anul Aloei.
Ce poate fi mai minunat?
Dacă vrem să ne manifestăm
recunoştinţa faţă de ceea ce
primim de la Forever, vom
face ca deviza Drink more
Aloe să devină o realitate
cotidiană pentru toţi cei care
adoră cel mai vândut produs,
cel mai faimos, cel care nu
are egal pe piaţa de profil
prin consistenţă, calitate şi
beneficii.
Este produsul care ne asigură
poziţia de lideri mondiali.
Suntem norocoșii parteneri
ai echipei care se menţine
în top de 40 de ani. Suntem
conştienţi că reprezintă o
adevărată onoare şi ne asumăm
responsabilitatea să păstrăm acest
loc şi să ducem mai departe faima
Forever Living Products.

Stimulentul Flying Start este oferta ideală
pentru a acţiona în continuare cu energia,
seriozitatea şi eficienţa care îi defineşte pe
marii lideri. Primele trei luni ale anului sunt
o promisiune fermă pe care fiecare o face
propriei persoane, un contract cu propria
conştiinţă să atingă exact scopurile,
punctajul, rezultatele pe care şi le propune.
Anul 2018 începe aşadar de la un nivel
care ne duce într-o singură direcţie – mai
sus, ne conduce prin cea mai puternică
motivaţie – iubirea, ne ajută cu cel mai
convingător feedback – ceea ce facem
are impact în viața a milioane de oameni,
îmbunătăţeşte prezentul, iar amprenta pe
care o lasă devine temelie pentru un viitor
mai fericit şi mai sănătos.
John Quincy Adams a spus cândva: „Dacă
acţiunile voastre îi inspiră pe ceilalţi să
viseze mai mult, să înveţe mai mult, să facă
mai mult şi să devină mai mult – atunci
sunteţi lideri adevăraţi.”
Menţineţi-vă şi în 2018 integritatea care
înnobilează valorile Forever, urmăriţi cu
acelaşi devotament scopurile pe care
vi le-aţi propus. Aveți toate cunoștințele
şi abilităţile care vă îndreptăţesc să nu
acceptaţi nimic mai puţin decât succesul.
Iar noi vă suntem, ca de fiecare dată, alături.
Continuaţi şi în 2018 să-i inspirați pe
alții să lucreze pentru idealurile lor, fiţi
în continuare liderii de top ai companiei
noastre, bucurați-vă de sentimentul
unic al reușitei personale, îmbătați-vă cu
euforia de a vă vedea visurile împlinite și
fiți generoși cu acest dar minunat, care se
numește oportunitatea Forever.
Cu recunoștința de a vă avea alături în
călătoria succeselor inspirate de aloe și
convingerea că 2018 este anul fiecăruia
dintre voi și al întregii familii Forever
România,

Suntem siguri că vom reuşi,
deoarece România a arătat şi până
acum că nu se mulţumeşte să facă
promisiuni, ci îşi dovedeşte prin fapte
iubirea faţă de companie.
foreverliving.ro
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Mesajul Președintelui Companiei

Găsește-ţi misiunea
Un nou an se deschide în faţa noastră. Până acum v-aţi stabilit,
cu siguranţă, rezoluţiile pentru 2018 și v-aţi gândit ce vreţi să
realizaţi în acest an.
Este o condiție esențială pentru a fi un
Forever Business Owner de succes.
Indiferent dacă vrem să fim Forever F.I.T.
sau să ne dublăm vânzările, țelurile ne fac
mai puternici și ne dau mai multe șanse de
a obține ceea ce ne dorim în viață. O parte
importantă a procesului stabilirii țelurilor,
deseori uitată sau ignorată, este
dezvoltarea principiilor de bază sau a
misiunii personale.
În Forever, avem o misiune pe care o
cunoașteți deja de ani buni. Ea ne
ghidează în luarea deciziilor despre Planul
de Marketing, produse și stimulente. Mai
important, ne ajută să menținem cultura
Forever așa cum ne-am străduit s-o
formăm de 40 de ani încoace. Misiunea
noastră reflectă modul în care noi,
compania, facem lucrurile și ne ghidează
spre atingerea țelului de dublare a
vânzărilor în următorii cinci ani.
Misiunea noastră: Vom crea un mediu
profitabil în care oricine să poată deveni în
mod demn ceea ce îşi doreşte. În care să
ne lăsăm ghidaţi de integritate, empatie şi
bucurie. Vom crea şi vom preţui pasiunea
pentru şi credinţa în compania şi produsele
noastre, precum şi în industria din care
facem parte. Vom căuta mereu să ne
îmbogăţim cunoştinţele şi să menţinem
echilibrul.

Mai presus de toate, vom da dovadă de
curaj pe măsură ce vom conduce
compania şi îi vom îndruma pe Forever
Business Owneri.
Pe măsură ce înaintăm în 2018, veți auzi
de multe ori vorbindu-se despre cele cinci
aspecte asupra cărora ne vom concentra
în următorii cinci ani – Aloe vera,
perfecționarea produselor, 15% creștere a
vânzărilor, alegerea oamenilor potriviți și
împărtășirea motivelor pentru care suntem
Forever Proud. Probabil ne-ați mai auzit și
înainte spunând că Forever Business
Ownerii sunt cei mai importanți pentru noi.
Voi sunteți motivul pentru care Forever
continuă să înflorească peste tot în lume,
deci este datoria noastră să punem
nevoile voastre pe primul loc. Pentru a
reuși acest lucru, trebuie să ne
concentrăm asupra valorilor din misiunea
noastră – să creăm o companie în care voi
să prosperați și să vă ghidăm cu curaj
spre împlinirea visurilor voastre.
Misiunea companiei este expusă în fața
Sediului nostru Central, astfel încât toți
membrii staff-ului să o poată citi zilnic,
înainte de a urca în lifturi și a merge spre
birourile lor. Nu doar că o văd în fiecare zi,
ci o trăiesc și o respiră. Mulți dintre ei au
memorat-o. E adevărat! Testați-i data
viitoare când îi întâlniți.

Fără să vezi misiunea companiei în fiecare
zi, e ușor să te lași distras. Să o ai mereu
expusă într-un loc vizibil, zi de zi, îți
reamintește că există un motiv să
muncești uneori din greu. Există oameni
care se bazează pe noi.
Ianuarie este o lună perfectă să vă uitați
peste obiectivele voastre și să acordați
mai multă atenție misiunii personale. Vă
încurajez să o scrieți. Nu trebuie să fie
lungă, dar trebuie să fie ceva pe care să
vă puteți baza. Trebuie să vă reamintească
de lucrurile în care credeți, de scopurile
voastre. Citiți-o în fiecare zi pentru a vă
menține pe drumul corect și a vă împlini
obiectivele pentru următorii cinci ani și
chiar mai mult.
La Mulți Ani!

Gregg Maughan
Preşedinte Forever Living Products
International

Voi sunteţi motivul
pentru care Forever
continuă să înflorească
peste tot în lume, deci
este datoria noastră să
punem nevoile voastre
pe primul loc.

Stimulent Forever
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The Flying Start
Challenge
La început de an, inimile Forever din întreaga lume bat la unison
și în aceeași direcţie: să transforme începutul de an într-o reușită
totală. Prin „contractul cu tine însuţi”, acest angajament puternic
de a începe 2018 cu motivaţia reușitelor în minte, te aliniezi
tendinţei globale Forever, în care succesele se adună laolaltă și
dărâmă până și cele mai rezistente bariere.
Te ajutăm să-ți crești șansele de a-ți
respecta angajamentul de la început de
an, făcându-l oficial prin „The Flying Start
Challenge” – un stimulent global Forever
cu condiții minime, dar beneficii maxime
pentru tot ce înseamnă succesul anului
2018 în afacerea ta.
Competiția are loc în primele trei luni ale
anului și presupune următoarele condiții și
niveluri de calificare, pentru care Forever te
premiază:

NIVELUL 1
 Acumulează 7 p.c. noi.
 Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună
petrecută integral ca FBO în timpul
competiției.
 Sponsorizează cel puțin doi Asistent
Supervizori noi în linii inferioare diferite.

PREMIU: Un bilet gratuit la Success Day
și recunoaștere pe scenă.

NIVELUL 2

NIVELUL 3

 Acumulează 14 p.c. noi.

 Acumulează 28 p.c. noi.

 Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună
petrecută integral ca FBO în timpul
competiției.

 Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună
petrecută integral ca FBO în timpul
competiției.

 Sponsorizează cel puțin doi Asistent
Supervizori noi în linii inferioare
diferite, iar cel puțin unul dintre ei să
sponsorizeze, la rândul lui, un Asistent
Supervizor nou.

 Sponsorizează cel puțin trei Asistent
Supervizori noi în linii inferioare
diferite, iar cel puțin doi dintre ei să
sponsorizeze, la rândul lor, câte un
Asistent Supervizor nou.

PREMIU: Un bilet gratuit la Success

PREMIU: Un bilet gratuit la Success

Day, recunoaștere pe scenă și un obiect
promoțional de colecție personalizat
în cinstea celei de-a 40-a aniversări a
companiei.

Day și recunoaștere pe scenă. În plus,
vei fi invitat la un Success Day dintr-o altă
țară din regiunea ta, călătoria pentru o
persoană fiind decontată de companie.

Este un stimulent pe termen scurt,
distractiv, care funcționează și
oferă afacerii tale impulsul de care
are nevoie spre marile reușite ale
anului nou. Iar beneficiul caritabil
cu care vine la pachet calificarea
la fiecare nivel al competiției
– Rise Against Hunger – face ca
satisfacția reușitelor tale Forever să
fie de două ori mai mare.
Află toate detaliile despre cum poți
participa la acest stimulent din e-mailul
numărul 2 – „La An Nou, oportunități noi
pentru tine și afacerea ta” sau contactează
Managerul/sponsorul tău.

foreverliving.ro
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De 19 ani,
cultivăm bunătate
prin Aloe vera
De 40 de ani în lume și de 19 ani în România, Forever Living Products, lider
mondial în Aloe vera, cultivă bunătate în jurul ei cu multă generozitate.
Ce înseamnă asta? Vieţi schimbate în bine prin oportunitatea Forever,
produse recunoscute la nivel mondial pentru calitatea lor în menţinerea
unui stil de viaţă sănătos, activ, energic pentru întreaga familie, călătorii
extraordinare, independenţă financiară, libertate, zâmbete, prieteni noi,
dezvoltare pe plan personal și beneficiile nu se opresc aici.

De la plantă…
Secretul care stă la baza succesului
extraordinar al Forever este foarte
simplu și se rezumă la planta Aloe
vera. Abordarea noastră personalizată
de cultivare și recoltare a acestui
ingredient natural valoros și modul în
care o adăugăm produselor noastre este
recunoscut și apreciat în întreaga lume.
Ne caracterizează calitatea verificată
riguros, pas cu pas, chiar de noi.
Atunci când Rex Maughan a creat
compania Forever Living Products, știa
că nu este în interesul acesteia să se

bazeze pe terți furnizori în ceea ce privește
plantațiile de aloe și procesul de producție.
Din acest motiv, Forever și-a asigurat nu
doar plantații proprii de aloe, dar și punctele
de fabricație și distribuție ale produselor.
Există peste 400 de specii de aloe ce cresc
în regiunile aride ale planetei. Fiecare are
propriile beneficii, dar o singură specie este
recunoscută de milenii pentru proprietățile
sale excepționale: Aloe barbadensis
Miller. Cu ajutorul științei, inovației și
devotamentului echipei noastre științifice și
de dezvoltare, ne dedicăm eforturile pentru
ca tu să beneficiezi de Aloe vera de cea
mai bună calitate.

Gelul pur de Aloe vera, extras manual
din plantă și stabilizat rapid, este
principalul ingredient al produselor noastre
excepționale și stă la baza a tot ceea
ce facem aici, în Forever. Să menținem
calitatea acestuia la cel mai înalt nivel este
atât de important pentru noi, încât Forever
deține toate plantațiile de aloe pe care le
folosește în crearea produselor – în Rio
Grande Valley – Texas și 6.500 de acri în
Republica Dominicană, aceasta fiind și
cea mai mare plantație de aloe din lume.
Cultivăm Aloe vera în cel mai bun climat și
în cele mai bune condiții, care îți garantează
că vei primi cele mai bune produse. De la
plantă la produs, pentru tine.

Știai că pe plantația noastră
din Republica Dominicană
creștem peste 30 de milioane
de plante și recoltăm peste
500.000 de kilograme de
aloe în fiecare săptămână?
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La produs…
pentru tine!

Ne pasă de mediul
înconjurător!

Aloe Vera of America din Dallas, Texas,
este centrul tuturor operațiunilor prin
care trece Aloe vera noastră. De aici, noi
controlăm plantațiile noastre din Texas și
Republica Dominicană, precum și unitățile
de prelucrare din Mission, Texas.

Compania Forever Living își evaluează
constant propriile practici, astfel încât să
devină mereu mai bună. De ce? Pentru
că noi credem că așa este corect. Am
solicitat certificare din partea „International
Organization for Standardization” (ISO) –
o organizație independentă care evaluează
impactul pe care îl au companiile asupra
mediului — și în 2006 am lansat un
program oficial pentru sustenabilitatea
mediului care să ne provoace să facem și
mai mult. Sistemul nostru de Management
al Mediului, documentat, a fost certificat la
standardul internațional ISO 14000 și am
menținut această certificare în fiecare an
de-atunci.

Am investit milioane de
dolari în tehnologie de
vârf, laboratoare de ultimă
generație și unități de
cercetare, pentru a ne
asigura că livrăm constant
doar cele mai de calitate
produse din lume.
Servind ca „punct de control” pentru
singura companie Aloe vera integrată
vertical din lume, totul este coordonat
prin unitatea din Dallas. Suntem mândri
să spunem că operațiunile noastre de
procesare a plantelor de aloe furnizează
cele mai de calitate produse pentru cei
mai buni consumatori și Forever Business
Owneri din lume. În spatele fiecărui produs
pe bază de Aloe vera se află o operațiune
de clasă mondială.

Forever Living se bucură, desigur, de un
start bun, cu peste 50 de milioane de
plante Aloe vera ce cresc pe plantațiile
noastre atât în Republica Dominicană, cât
și în Texas. Calculează! Când vine vorba
de a converti CO2 în oxigen, 20 de plante
de aloe sunt capabile să convertească
aceeași cantitate de CO2 în oxigen precum
un copac. Deci, numai prin plantele de
aloe, Forever Living curăță planeta de 2
milioane de tone de CO2 pe an. Fiecare
dintre noi este mândru că amprenta de
carbon a Forever Living Products are un
impact pozitiv cert asupra mediului.

2018 – Anul Aloe vera
#AnulAloeVera (#YearOfAloe) este
hashtag-ul sub care întreaga lume Forever
va pune la loc de cinste și va celebra inima
companiei noastre – planta Aloe vera – în
cel de-al 19-lea an aniversar al companiei
în România și al 40-lea în lume. Începând
din luna ianuarie, ne întoarcem la origini

și ne reamintim bazele pe care s-a clădit
succesul imens al acestei companii,
valoarea pe care ne-o acordă această
plantă în fiecare zi în starea de sănătate
și în carierele noastre și potențialul imens
pe care îl are de acum înainte în evoluția
companiei noastre.
La mulți (aloe) ani, Forever România!

foreverliving.ro
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Produsul lunii – Forever Aloe Vera Gel

Cea mai iubită
băutură din Aloe vera
este Forever
Dedicăm 2018 plantei Aloe vera și nenumăratelor ei beneficii pentru sănătate
și nu numai. Forever Aloe Vera Gel este produsul acestei luni – pentru că,
de 40 de ani, această băutură este elixirul succesului și sănătății Forever pe
termen lung. Planta Aloe vera este inima afacerii companiei noastre și cel
mai important ingredient al stării optime de sănătate și al succesului Forever
și vrem să o demonstrăm încă de la început de an, cu o campanie globală
special pregătită pentru tine și afacerea ta!

Plantațiile noastre,
plantele noastre,
metoda noastră
De aproape 40 de ani, ne păstrăm intact
angajamentul Forever de a găsi cele mai
pure ingrediente din natură și de a le
exploata potențialul maxim prin cele mai
avansate metode tehnologice, pentru ca
tot mai mulți oameni din întreaga lume să
se simtă și să arate mai bine prin gama

noastră de produse inspirată de aloe.
Și nu de orice fel de aloe – ci de Aloe
barbadensis Miller, prima și cea mai bună,
eficientă și bogată nutritiv dintre cele 400
de specii existente în lume.
Ne gândim la Aloe vera… mult. Această
plantă miraculoasă este nu doar sursă de
inspirație, ci și fundamentul din spatele
liniei noastre variate de produse. Cu alte
cuvinte: „Cu cât știm mai mult despre
Aloe vera, cu atât mai mult o iubim.”
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Ne asigurăm că cele 50 de milioane de
plante de aloe pe care le cultivăm sunt
îngrijite cu maximă atenție. Plantele folosite
pentru gelul nostru sunt culese manual,
iar frunzele sunt procesate în câteva ore
de la recoltare pentru a-ți furniza cel mai
proaspăt și pur gel din plantă. Gelul din
aloe este separat de plantă printr-un
proces patentat de stabilizare și procesare
care îi păstrează calitățile intacte, pentru
ca tu să te bucuri de toate beneficiile ei.

Produsul lunii – Forever Aloe Vera Gel

De ce Forever
Aloe Vera Gel?
Miraculoasa frunză de aloe conţine peste
200 de compuşi activi, dintre care 20 de
minerale, 18 aminoacizi şi 12 vitamine, iar
noi am reușit să ți le punem la dispoziție
pe toate în Aloe Vera Gel, acest produs a
cărui unicitate și calitate ne fac să fim zilnic
mândri că suntem Forever.
Imaginează-ți că rupi o frunză de aloe
și consumi gelul din interiorul ei. Atât de
natural și pur este gelul pe care îl oferim
de patru decenii consumatorilor noștri
în așa numitele „flacoane galbene” –
oferim aceeași calitate a gelului încă de
la începuturile companiei și ne mândrim
cu acest lucru. Producem peste 30 de
milioane de litri de gel de Aloe vera anual.

• susține buna funcționare a sistemului
imunitar, sprijinind organismul în
contracararea efectelor negative ale
radicalilor liberi
• contribuie la menținerea greutății
corporale
• crește nivelul de energie

9

din plantă. Prezența pulpei și a sucului
obținut din frunza de Aloe vera autentifică
acest dar al naturii. Poate fi consumat
zilnic – ca atare sau în amestec cu suc
de fructe – și rămâne unul dintre cele mai
valoroase suplimente nutritive existente pe
piață în acest moment.

• stimulează procesele naturale de
detoxifiere.
Forever Aloe Vera Gel este primul
produs pe baza acestei plante care a
primit recunoașterea Consiliului Științific
Internațional pentru Aloe, organism care
a atestat puritatea și vâscozitatea gelului

Gelul de Aloe vera are numeroase beneficii
asupra organismului:
• contribuie la funcţionarea optimă a
sistemului digestiv, favorizând absorbția
optimă a nutrienților și dezvoltarea
bacteriilor „bune”, datorită proprietăților
sale prebiotice
• contribuie la normalizarea
metabolismului – susținând funcționarea
în condiții optime a organismului
• ajută la hidratarea pielii, precum și
la susținerea capacității naturale de
regenerare cutanată

Savurează.
Împărtășește.
#AloeChallenge

Participă la campania
#AloeChallenge!
FBO din întreaga lume își unesc forțele chiar din prima lună
a acestui an pentru a arăta tuturor ce înseamnă să consumi
sănătate la pahar. Alătură-te și tu! Postează un videoclip sau o
fotografie cu tine pe Facebook savurând Forever Aloe Vera Gel
folosind hashtag-ul #AloeChallenge și tag-uiește pagina noastră
– Forever România HQ – în fiecare postare, iar noi te premiem:
Locul I – o tabletă + un pachet C9
Locul II – o tabletă
Locul III – un pachet C9
Campania este valabilă între 3 și 31 ianuarie. Mai multe detalii
despre condițiile de participare sunt disponibile în regulamentul de
pe foreverliving.ro/regulament.
Arată-ne cât de bine te simți atunci când băuturile noastre
nutritive din Aloe vera fac parte din viața ta zi de zi și fii câștigător
pentru tine și afacerea ta în noul an!

foreverliving.ro

10 Iarna Forever

Băuturile calde
– răsfăţul iernii
Există foarte puţine lucruri mai plăcute și mai ispititoare în
sezonul geros decât băuturile fierbinţi savurate în confortul casei
tale, alături de cei dragi. Scoatem băuturile calde din anonimat
sezonul acesta și le condimentăm cu un strop de savoare și
creativitate marca Forever. Descoperă câteva reţete care vor
transforma băuturile calde în adevărate răsfăţuri de sezon.
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Bucuria naturii

Răsfăț de iarnă

 1 pliculeț de Aloe Blossom Herbal Tea

 1 măsură de Forever Lite Ultra Vanilie

 240 ml apă

 240 ml lapte

 1 linguriță Bee Honey

 2 pătrățele de ciocolată albă

Amestecul irezistibil de scorțișoară,
coajă de portocală, nucșoară, ghimbir
și cardamom va umple toată casa de
parfumul iernii. Este revigorant și te
încălzește imediat, iar miresmele și aromele
bogate te îmbată de plăcere și răsfăț.

Red Hot Argi+
 1 pliculeț de Argi+
 30 ml apă rece
 210 ml apă fierbinte
Savurează o băutură delicioasă cu gust
intens de fructe – rodie, struguri, mure,
afine, șoc, coacăze și multe altele. Îți
oferă nutrienții necesari pentru a face față
provocărilor iernii – vitaminele B6, B12, C,
D, precum și acid folic – care susțin buna
funcționare a sistemului imunitar, alungă
oboseală și te energizează.
Adaugă conținutul pliculețului într-o cană,
amestecă-l cu apă rece și abia apoi
toarnă apă fierbinte, pentru a te bucura
de o băutură caldă, cu gust desăvârșit și
beneficii incredibile.

 Nuci/migdale prăjite fărâmițate
Alternează ciocolata clasică bogată în
cacao cu o variantă soft, catifelată și
perfect asortată cu albul iernii. Amestecă
Ultra Lite-ul cu laptele fierbinte, rade
puțină ciocolată albă deasupra și presară
nuci sau migdale prăjite, pentru un plus de
gust, energie și sănătate.

Ceai energizant

Ciocolată aromată
 1 măsură de Forever Lite Ultra
Ciocolată
 240 ml lapte de migdale
 2-3 bezele gumate
 scorțișoară (opțional)
Transformă ciocolata caldă clasică
într‑un deliciu sănătos! Descoperă aroma
copilăriei tale în cana de ciocolată caldă,
însă înlocuiește cacaua și laptele clasic cu
Lite Ultra și lapte de migdale, pentru un
plus de energie și savoare. Aromatizează
băutura, după preferință, cu scorțișoară,
iar dacă vrei ca răsfățul să fie total, adaugă
și 2-3 bezele gumate deasupra.

 1 cană de apă fierbinte
 1 pliculeț ceai negru
 2 picături de Joost Blueberry Acai
Lemon
 O felie de lămâie
Bucură-te de energia și savoarea oferite
de un ceai bogat în arome fructate, potrivit
în cele mai geroase seri de iarnă. Adaugă
pliculețul de ceai negru în apa fierbinte și
lasă-l 3 minute la infuzat. Toarnă picăturile
de Joost și lămâia. Dacă preferi băuturile
mai dulci, îți recomandăm să completezi
băutura gustoasă cu un strop de Bee
Honey.

Pune-ţi imaginaţia la
lucru și alungă gerul
cu cele mai savuroase
și sănătoase băuturi
de sezon cu accente
Forever!

foreverliving.ro

12 Dezvoltare Personală

Merită
să gândești pozitiv!
Mulţi spun că cea mai frumoasă perioadă a anului s-a încheiat.
Pentru tine, abia ar putea începe. Luna ianuarie are farmecul ei și
atrage un nivel crescut de entuziasm. De ce? Pentru că înseamnă
un start nou în orice îţi propui și oportunitatea grozavă de a adopta
o gândire pozitivă și a porni în călătoria spre cele mai măreţe
dorinţe și rezoluţii ale acestui an.

„Mintea este totul.
Ceea ce gândești,
devii!”
       (Buddha)
A avea o gândire pozitivă nu înseamnă
neapărat ignorarea sau negarea emoțiilor
sau situațiilor mai puțin plăcute de care
te lovești ocazional. Se referă, de fapt, la
modul în care te raportezi la ele, adică la
abordarea acestora într-o manieră cât mai
optimistă și productivă, care te ajută să
vezi partea plină a paharului, indiferent de
situație.
O astfel de atitudine începe cu o
introspecție și cu un monolog interior –
fluxul de gânduri care îți trec automat prin
minte – fie pozitive, fie negative. Dacă
gândurile tale sunt majoritar negative,
înseamnă că ai o viziune pesimistă asupra
vieții, iar dacă sunt pozitive, ești un
optimist convins.

Nu subestima însă puterea gândirii tale și
abilitatea unică a acesteia de a contribui la
clădirea succesului și a sănătății tale.
Din punct de vedere psihologic, o gândire
pozitivă înseamnă stres mai puțin, stare de
bine și o dispoziție mai mare spre a găsi
motivația de a-ți atinge țelurile.
Atunci când gândurile tale sunt pozitive,
corpul tău reacționează, iar beneficiile
fizice nu sunt deloc puține la număr,
printre acestea numărându-se și întărirea
sistemului imunitar sau scăderea riscului
de boli cardiovasculare, una dintre
principalele cauze de deces în lume.
Nu se cunoaște cu exactitate de ce
atitudinea pozitivă are aceste efecte
asupra sănătății, însă cea mai cunoscută
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teorie este aceea că, atunci când abordezi
cu optimism situațiile negative și ești o
fire entuziastă, îți dezvolți mecanisme
de apărare împotriva stresului, ceea ce
reduce semnificativ din efectele negative
pe care expunerea la acesta le are asupra
corpului.
S-a descoperit, de asemenea, că
persoanele optimiste tind să trăiască mai
mult, să fie mai active din punct de vedere
fizic, să aibă o alimentație mai sănătoasă,
cu alte cuvinte, să ducă un stil de viață
sănătos și echilibrat.

Dezvoltare Personală 13

Cum să devii
un optimist
convins?
Gândirea pozitivă atrage doar beneficii
și șanse mai mari de succes în tot ce îți
propui. Dar cum faci să adopți această
mentalitate în viața de zi cu zi? Este un
exercițiu pe termen lung, dar poți păși cu
dreptul în 2018 și cu un avantaj în afacerea
ta dacă faci câteva schimbări simple în
viața ta:

Zâmbește! Beneficiile pentru sănătate
ale acestui gest devenit brand în Forever
le depășesc cu mult pe cele ale oricărui
medicament sau tehnică de relaxare.
Atunci când zâmbești, corpul eliberează
hormoni ai stării de bine care influențează
întreg organismul.

Înconjoară-te de oameni pozitivi!
Este dificil să fii negativ în preajma
oamenilor pozitivi, de aceea, este
important să cauți mereu compania
oamenilor entuziaști și energici și să
observi cu atenție impactul pe care aceștia
îl au asupra ta. Vei descoperi totodată
că vei atrage în jurul tău oameni la fel de
entuziaști, care îți vor da încredere în tine și
te vor însoți în călătoria pe care ai ales-o în
afacerea Forever.

Adoptă un stil de viață sănătos!
Adoptă o dietă cât mai echilibrată din
punct de vedere nutrițional, mergi cel puțin
30 de minute pe jos, fă cât mai multă
mișcare și aplică tehnici de relaxare care
să funcționeze pentru tine. Stresul este
inevitabil, însă modul în care reacționezi la
el te poate ajuta să-i diminuezi efectele pe
termen scurt și lung.

Adaugă distracția în agenda ta!
Dacă deschizi agenda oricărui om de
afaceri, vei descoperi o mulțime de
întâlniri, nume, numere de telefon și liste
de activități – însă așa cum știm din
Forever, dacă nu zâmbești, înseamnă că
nu faci ce trebuie și e nevoie să schimbi
ceva. Voia bună este un element esențial
în menținerea unei stări optime de
sănătate fizică și mentală și în construirea
succesului. Chiar și în cele mai aglomerate
zile, câteva minute de relaxare și voie bună
pot face minuni pentru starea ta și îți pot
oferi motivația de a o lua de la capăt în
fiecare zi.

Fă cât mai des afirmații cu
caracter pozitiv! Adoptă cuvinte
motivante, încurajatoare, entuziaste despre
tine și despre cei din jur în vocabularul
zilnic. Citește-le cu voce tare uitându-te
în oglindă. Vei fi uimit să descoperi cât de
repede îți ridică tonusul și câtă energie îți
oferă o astfel de autoîncurajare să treci
cu bine peste o zi grea. De exemplu,
atunci când i se prezintă oportunitatea de
afacere Forever, un negativist va spune
întotdeauna „nu știu să fac”, „este prea
complicat”, „nu am posibilități, „nu va
funcționa”, „e o schimbare prea mare”.
Însă o persoană optimistă este capabilă
să-și recunoască limitele, dar să rămână
totuși deschisă la orice oportunitate –
„este o șansă să încerc ceva nou”, „voi
încerca un alt unghi de abordare”, „am
o agendă încărcată, dar îmi voi reface
lista de priorități pentru a-i găsi loc”, „voi
încerca” etc.

Împlinirea obiectivelor sau rezoluțiilor
tale depinde, în ultimă instanță, de
autodisciplină și de cât de mult îți
dorești acele lucruri, ambele izvorând
dintr-o mentalitate orientată spre
succes. Folosește-ți optimismul pentru
a-ți clădi succesul Forever în 2018!
foreverliving.ro

14 Forever instruire

Rezoluţia
de început de an

Tradiția rezoluției de început de an vine de la romani, prin unul dintre cei
mai vechi zei, Ianus. Acesta era zeul riturilor de trecere, al intrării în casă,
al începuturilor și al timpului și era înfățișat cu două fețe opuse: una care
privește înainte, spre viitor și cealaltă înapoi, spre trecut. Romanii îl venerau
la trecerea dintre ani, cerându-i să le ierte greșelile din vechiul an și făcându-i
promisiuni pentru noul an. Și astfel s-a născut obiceiul angajamentelor
personale la intrarea în Anul Nou.
Rolul rezoluției este evident: acela de a-ți îmbunătăți viața în anul
care urmează. Și de a te dezvolta ca om astfel încât, an de an,
să devii mai bun. Dar care sunt direcțiile pe care merită să le ai
în vedere atunci când îți propui să te perfecționezi? Majoritatea
filozofiilor de viață consideră natura umană ca fiind dezvoltată
pe patru dimensiuni fundamentale: fizicul, mentalul, spiritualul și
afectivul. De aceea, în rezoluția de nou an, îți propun să te apleci
asupra fiecăreia dintre aceste direcții.
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Latura fizică

În primul rând, stabilește obiective realizabile și măsurabile.
Nu proclama că vei slăbi mult, ci că vrei să îți reduci greutatea
corporală cu 12 kg, de exemplu. Sau că vei alerga în fiecare
dimineață 3 km, în cel mult 20 de minute. Măsoară apoi progresul,
în timp. Vei căpăta motivație atunci când cifrele arată că reușești,
dar vei accentua efortul când vezi că lucrurile nu merg așa cum ar
trebui. Și ai răbdare, pentru că schimbările serioase cer timp.

Dezvoltarea mentală

Împărtășește-ți obiectivele cu prietenii, cu familia, cu colegii de
echipă sau cu sponsorul. Ai nevoie de curaj și deschidere pentru
asta, dar în același timp ai nevoie de susținerea celorlalți. Iar dacă
ai putea găsi pe cineva care să te țină pe traiectorie, care să-ți
verifice progresul, ar fi perfect. E ușor să încalci o promisiune față
de tine, dar e mai greu să o recunoști în fața altora.

implică atenție acordată
organismului, de la felul în care îl hrănești și îl exersezi
și până la modul în care te relaxezi și te odihnești.
Gândește-te la capitole unde nu stai tocmai strălucit
și notează, în rezoluție, ce vei face în acest sens.
Adaugă consumul de produse Forever potrivite, care să te ajute
acolo unde simți că e nevoie.
presupune
exersarea intelectului, prin a citi cărți utile și literatură
de calitate, prin a scrie, a te organiza și a planifica.
Pune-ți la lucru imaginația, învață lucruri noi despre
afacere, despre produse, urmează programe puse
la dispoziție de Forever pentru autodezvoltare. Pentru aceasta
îți trebuie timp, pe care poți să-l iei de la alte activități, mai puțin
utile, precum vizionatul televizorului.

Dimensiunea spirituală

a naturii tale
umane implică stabilirea și cultivarea unui sistem
intern de valori. Este un aspect foarte intim, dar
în același timp extrem de important. Credința,
meditația, rugăciunea sunt resurse infinite de energie
și armonie, de echilibru interior și putere de a înainta, cu succes,
prin dificultățile de zi cu zi.

Latura afectivă

presupune în principal
dezvoltarea relațiilor cu oamenii din jur. Este vorba
despre empatie și înțelegere, dorința de a-i ajuta
pe ceilalți și, în ultimă instanță, de iubire. Pentru că,
atunci când omul ajunge la un nivel de înțelegere
superior, el își dă seama că atinge cu adevărat starea de fericire
doar atunci când își face un scop din a-i servi pe ceilalți.
Sunt mulți cei care își stabilesc obiective la început de an, dar un
studiu derulat în ianuarie 2017 a arătat că doar 8% dintre ei își
îndeplinesc, până la capăt, aceste angajamente. Cum ai putea să
te afli printre ei? Ce instrumente poți pune în mișcare pentru a-ți
atinge majoritatea punctelor stabilite în rezoluția de început de an?

Construiește mecanisme prin care să-ți îndeplinești obiectivele.
Atingerea lor nu depinde doar de voința ta, ci mai ales de
stabilirea unui program și de executarea lui. Nu-ți „fă timp” pentru
a alerga, ci stabilește ca în fiecare dimineață, între 06:30 și
07:00, programul tău de exerciții fizice să cuprindă acest lucru.
Ca și cum ai avea programare la stomatolog. Iar dacă, forțat de
împrejurări, trebuie să renunți la acest program una, două sau
mai multe zile, reia-l de îndată ce este posibil. Nu renunța. Și, în
general, nu trata eșecurile temporare drept înfrângeri definitive.
De exemplu, dacă afară plouă, propune-ți un set de exerciții fizice
de aceeași intensitate, care se pot desfășura în interior.
Forever este un cadru în care poți dezvolta toate cele patru
dimensiuni ale naturii tale umane. Stilul de viață sănătos pe care
îl practici acționează benefic asupra organismului. Mecanismul
afacerii, beneficiile produselor și drumul spre independența
financiară îți solicită abilitățile mentale. Apartenența la o echipă,
pasiunea pentru ceea ce faci și integrarea într-o companie care
schimbă vieți în bine îți oferă un set de valori spirituale și un cadru
în care îți poți manifesta afecțiunea pentru ceilalți. Scrie-ți rezoluția
pentru noul an cu aceste lucruri în minte, pune în practică ideile
de mai sus și vei urca mai rapid, nu doar în Planul de Marketing
Forever, ci și în dezvoltarea ta personală.
Alexandru Israil
Specialist marketing

foreverliving.ro

16 Club Forever

CLUB 100
Felicitări Managerilor și mai sus care, în luna decembrie, au acumulat minimum
100 p.c. personale + non-manageriale (după calificarea la nivel de Manager).

Marinela Tuțuleasa
Marius & Milentina Marcus
Dumitru Ionuț Stroe
Marilena & Dr. Teodor Culișir
Viorica & Viorel Moca
Vajda Katalin

CLUB 60
Felicitări Managerilor și mai sus care, în luna decembrie, au acumulat minimum
60 p.c. personale + non-manageriale (după calificarea la nivel de Manager).

Luxița Scutaru

Marian & Dr. Monica Costiță

Vasilica & Dumitru Crăciun

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Mariana Iuga

Mariana & Silviu Ursu

Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu

Bandi Attila & Izabella

Csoma Josif & Melinda

Constantin & Tania Popa

Maria & Adrian Arghir

Niculina & Viorel Ciuchea

Daniel & Maria Parascan

Ana & Gabriel Piparcă

Mircea & Dana Olariu

Adrian & Olimpia Brînduș

Aurel & Veronica Meșter
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Sediu central (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.
021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;
021 222 89 24
aviatorilor@foreverliving.ro

Arad

n Str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 156, Ap. 2.
0257 368 212;
0257 259 049; arad@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Braşov

n Str. Lungă nr. 130, / 0268 473 233;
brasov@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse
plasate în centrul de distribuţie din Bucureşti, după orele
17:00 puteţi suna la numărul 0728 88 00 41.

Cluj Napoca

PROGRAM:

Constanţa

n Luni - Vineri: 8 - 20; Sâmbătă: 10 – 14.
n În prima zi lucrătoare a lunii: 12:00 – 20:00

(Sâmbătă 10:00 – 14:00);
n Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00.

PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni – Vineri: 9 – 17.

IMPORTANT
n Miercuri, 24 Ianuarie 2018, Centrele de Distribuție

din toată țara sunt ÎNCHISE. Vă stăm la dispoziție
24 de ore din 24 pe comenziforever.ro. Produsele
voastre Forever favorite sunt la un click distanță.

CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?
1.

În centrele de distribuţie din ţară. Plata se poate face:
n Cu cardul.
n La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.

2.

Online – www.comenziforever.ro
Comenzile plasate online şi plătite cu card bancar
prin platforma PayU până la ora 13:00 din ultima zi
lucrătoare a lunii (L-V) vor fi trimise în aceeaşi zi şi
vor fi luate în calcul pentru punctajul lunii în curs.
În Bucureşti şi Ilfov, taxa de livrare este de 10 lei, iar în celelalte
judeţe ale ţării, 20 de lei. Dacă plasezi comanda cu plata ramburs
până în ora 13:00, iar adresa de livrare este în București, primeşti
produsele în aceeaşi zi.

3.

Prin telefon
n Tel Verde - 0800.802.563 (apelabil exclusiv din
reţeaua fixă Telekom – L-V: 10:00 – 16:00)
n 021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefonie – L-V: 10:00 – 16:00)
n 0264 420 120 (număr dedicat pentru comenzile în limba maghiară,
apelabil din orice reţea de telefonie – L: 12:00 – 16:00,
Ma-V: 10:00 – 16:00)
Comenzile telefonice se preiau cel târziu până în data de 25 a
fiecărei luni.

Pentru comenzile plasate online şi prin telefon, plata se face
EXCLUSIV în contul RO24BRDE450SV09924624500.

n Str. Galați nr. 2, parter, Park Lake Residence, lângă Iulius Mall
0264 418 765; 0264 418 762; cluj@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14
n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175 A
0241.520.242; 0241.520.243; constanta@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Craiova

n Str. Maria Tănase nr. 11.
0251.421.222; 0251.421.444;
craiova@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Iaşi

n Str. Păcurari nr. 160.
0232.219.920 / 037.160.17.98;
iasi@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Chişinău
n Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58
00373 22 92 81 82; 00373 22 00 96 08; moldova@foreverliving.ro
PROGRAM: L-V: 10-18. În prima zi a lunii programul centrului este 13-18.
Ultima sâmbătă a fiecărei luni: 10-13.

CUM POŢI AFLA BONUSUL LUNAR
ŞI PUNCTELE CREDIT?
1.	Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe
www.foreverliving.com, în contul tău de FBO.

2.	Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca Forever Business

Owner 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.

3.	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.

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:
Accesează www.foreverliving.com, autentifică-te în contul tău de FBO şi
vei găsi toate informaţiile necesare despre:
n plata bonusurilor
n modalităţi de înscriere
n modalităţi de plasare a comenzilor
n aflarea punctelor credit
n detalii financiar-contabile
n date de contact complete ale centrelor de distribuţie etc.
Forever Romania HQ
Romania FLP

Forever Romania HQ
Forever Living Products Romania

Vă amintim că orice FBO care desfășoară o activitate ce implică prestarea de
servicii, activitate cu caracter organizat, continuu și repetat în cursul anui an, este
obligat să se autorizeze pentru desfășurarea de activități economice independente
(PFA, II, IF) sau să înființeze o societate comercială cu răspundere limitată.
Pentru mai multe detalii, consultați fișierul „Modificări fiscale 2016”,
disponibil pe foreverliving.ro/documente.
foreverliving.ro
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Calificările lunii decembrie
Supervizori

Forever Business Owneri care au obţinut 25 de p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Lenuța Apreotesei
Rodica & Ion Bolocan
Daniela Chirilă
Loredana Ionela Cosma
Andrada Nicoleta Costa
Czari Annamaria
Daniela Florina Dobai
Virginia Ioana Dubau
Maria Dumitrache
Filep Zoltan Attila
Vasile Gruieti
Elena Iordache
Mariana Iova
Mirela Irimia
Mahiser Kiusep
Magda-Elena Marcu
Laura Marcu
Elena Mardare
Marilena Dumitrița Matei
Mihaela Oprea
Ștefan Alin Palage
Ramona Pelea
Ioan Pirghie
Oana Elena & Ovidiu Rata
Ana-Ilona Rotaru
Irina Olimpia Susanu
Constantina Turcu
Natalia Rotari

Techirghiol, CT
Năvodari, CT
Cristești, IȘ
Socod, SM
Ortiteag, BH
Batani, CV
Gepiu, BH
Cluj
Câmpina, PH
Oradea
Utvin, TM
Medgidia
Ripa, BH
Craiova
Constanța
Constanța
Galați
Dărmănești, BC
Ibănești, MS
Filipeștii de Târg, PH
Bistrița, BN
Utvin, TM
Uliuc, TM
Bacău
Târgoviște
Tecuci, GL
Craiova
Cimislia, Rep. Moldova

Iuliana Mirela Popescu
Anișoara & Traian Șteflea
Didina Ahalani
Letiția & Vasile Marcus
Mihaela Mirela Borodan
Derzsi Sámuel & Etelka
Sanda Teglas
Aurel & Veronica Meșter
Mihaela Oprea
Nagy Ernő & Irma
Ioan Pirghie
Georgiana Stanca
Rodica & Ghiță Codoban
Marcela & Ion Șerban
Mariana Iuga
Mahiser Kiusep
Valentin & Adriana Nițu
Didina Ahalani
Ligia & Doru Pașcan
Elena Iordache
Daniel & Ligia Cifor
Claudia Lazăr
Doina-Maria Apetroaiei & Dumitru Boghian
Daniel & Maria Parascan
Viorica & Ștefan Roșu
Laura Marcu
Marinela Tuțuleasa
Irina Gorodetchi

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna decembrie!
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei, care este disponibilă în contul fiecărui FBO,
pe www.foreverliving.com, în secţiunea Noutăţi.

Top 20 p.c. non-manageriale

Marius & Milentina Marcus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marius & Milentina Marcus
Marinela Tuțuleasa
Dumitru Ionuț Stroe
Marilena & Dr. Teodor Culișir
Luxiţa Scutaru
Vasilica & Dumitru Crăciun
Vajda Katalin
Viorica & Viorel Moca
Mariana Iuga
Maria & Adrian Arghir

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Daniel & Maria Parascan
Marian & Dr. Monica Costiţă
Csoma Josif & Melinda
Mircea & Dana Olariu
Kollő Csaba & Erika
Mariana & Silviu Ursu
Bandi Attila & Izabella
Constantin & Tania Popa
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Korpos Levente

TOP 20 în funcţie de pc non-manageriale realizate în luna decembrie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai multe puncte non-manageriale şi au fost Activi în luna decembrie.
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Asistent Manageri

Forever Business Owneri care au obţinut 75 de p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Cristina Daniela Isăilă

Oradea

Adrian Florin & Olimpia Brindus

Claudia Lazăr

Jimbolia, TM

Daniela Lăcrămioara Nica

Elena Moraru

Constanța

Marian & Monica Costiță

Daniela Lăcrămioara Nica

Jimbolia, TM

Ana & Gabriel Piparcă

Cristian Vlad Rovescu

Medgidia

Georgeta Stanciu

Georgiana Stanca

Medgidia

Cristian Vlad Rovescu

Calificări Globale

Forever Business Owneri care au acumulat puncte credit la nivel global în lunile octombrie
și noiembrie.

Asistent Manageri

Sponsori

Borivoi Achimovici

Nicoleta Negrescu

STIMULENTUL 1

STIMULENTUL 2

Bandi Attila & Izabella

Constanța & Dănuț Mei Roșu

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Viorica & Neculai Bărdaşu

Viorica & Viorel Moca

Camelia Dincuţă

Fiodor Beliman

Nagy Ernő & Irma

Kele Mónika

Daniel & Ligia Cifor

Mircea & Dana Olariu

Marius & Milentina Marcus

Niculina & Viorel Ciuchea

Dana & Costel Pop

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Vasilica & Dumitru Crăciun

Smaranda Sălcudean

Constantin & Tania Popa

Csoma Josif & Melinda

Marcela & Ion Şerban

Marilena & Dr. Teodor Culişir

Felicia & Siminel Sumanariu

STIMULENTUL 3

Derzsi Sámuel & Etelka

Szabó Éva

Gizella & Marius Botiş

Romina Doran

Szabó József

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Mircea & Raluca Fage

Marinela Tuţuleasa

Aurel & Veronica Meşter

Carina & Sebastian Iacătă

Ramona Vingan

Daniel & Maria Parascan
Maria Pop

Mariana Iuga

Vajda Katalin

Top 20 p.c. totale

Aurel & Veronica Meşter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aurel & Veronica Meşter
Gizella & Marius Botiş
Vajda Katalin
Maria Pop
Marius & Milentina Marcus
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marinela Tuțuleasa
Daniel & Maria Parascan
Camelia Dincuţă
Ramona Vingan

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Mircea & Dana Olariu
Nagy Ernő & Irma
Marilena & Dr. Teodor Culișir
Mariana Iuga
Derzsi Sámuel & Etelka
Marcela & Ion Șerban
Viorica & Viorel Moca
Kele Mónika
Constanța & Dănuț Mei-Roșu

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna decembrie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai multe pc totale și au fost Activi în luna decembrie.

foreverliving.ro

20 Calificările lunii decembrie

Asistent Supervizori

Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Aescht Maria Gabriela

Sighisoara, MS

Bostan Carmen

Petresti, AB

Airinei Elena

Bacau, BC

Bota Simona Maria

Cluj, CJ

Albu Ana Maria

Sabaoani, NT

Brasoveanu Daniela

Bacau, BC

Albu Bogdan Constantin

Dolhesti, SV

Breha Doina

Simleu Silvaniei, SJ

Alexandru Aurelia

Agnita, SB

Brinceanu Veronica

Tiganesti, TR

Alexe Georgiana Delia

Brasov, BV

Bucur Ioana Mihaela

Cluj, CJ

Amarinei Dorina Mihaela

Cristinesti, BT

Buda Bianca

Cluj, CJ

Anfimov Cristina

Radauti, SV

Buftic Maria

Cimislia, R. Moldova

Antal Eugen

Neamt, NT

Bugheanu Carmen Andreea

Bughea De Sus, AG

Antohe Magda Ecaterina

Iasi, IS

Bugnar Maria Felicia

Cluj, CJ

Antoneac Andreea Adriana

Siminicea, SV

Bujdoso Ildiko

Sf.Ghe, CV

Apatiei Cristina-Elena

Botosani, BT

Buleandra Cristina-Catalina

Iasi, IS

Ardelean Adriana

Oradea, BH

Bulgarea Andreea Ioana

Moreni, DB

Armas Alexei

Chisinau, R. Moldova

Burlacu Maria

Com Tamaseni, NT

Aron Sefora Damaris

Campia Turzii, CJ

Buse Andrei Radu

Constanta, CT

Avram Silviu Mihai

Bistrita, BN

Busuioc Nina-Raluca

Iasi, IS

Bacs Erika

Sf.Ghe, CV

Buzdugan Mariana

Iasi, IS

Badulescu Constanta Ianula

Bucuresti

Buzila Crina Valerica

Cluj, CJ

Bagossy Csilla

Sf.Gheorghe, CV

Canta Liliana

Baia Mare, MM

Baias Ioana Luminita

Cluj, CJ

Caramatrac Ioana Alina

Jamu Mare, TM

Bajko Csaba

Ditrau, HR

Cernestean Georgeta Mirela

Baia Mare, MM

Balaceanu Gabriela

Floresti, CJ

Chereches Rodica Florica

Satu Mare, SM

Balacescu Liliana

Bucuresti

Chirila Daniel-Vasile

Miercurea Ciuc, HR

Balan Melania

Buzau, BZ

Chirila Mihaela

Roman, NT

Balan Vasile Adrian

Tg.Frumos, IS

Chis Mariana

Curtici, AR

Balanean Marius

Zalau, SJ

Chititu Violeta

Constanta, CT

Banarescu Diana-Ancuta

Maraus, AR

Chivari Elena

Oradea, BH

Bancheru Gloria

Timisoara, TM

Cioara Cristina

Constanta, CT

Barbu Ionela Liana

Campulung, AG

Cionca Lucia Laura

Cluj, CJ

Bartalis Judit-Maria

Ciumani, HR

Ciudin Evghenia

Cimislia, R. Moldova

Barzoiu Violeta

Buzau, BZ

Cobjuc Alina Elena

Iasi, IS

Bejinaru Liliana

Livezi, BC

Corbu Florin Grigore

Agas, BC

Beleniuc Aliona

Singerei, R. Moldova

Costa Claudia-Nicoleta

Resita, CS

Bendoiu Ioana Mihaela

Botosani, BT

Costan Liliana

Bistrita, BN

Benedek Gizella

Covasna, CV

Costea Nicoleta

Sighisoara, MS

Bentu Rebecca

Tecuci, GL

Cotea Alexandru

Focsani, VN

Bernat Daniela

Turda, CJ

Cotinghiu Cristina Georgeta

Zarnesti, BV

Bernat Julia Agneta

Oradea, BH

Cozma Alexandru

Bacau, BC

Bigiu Lucretia

Jimbolia, TM

Craciun Ionela

Braila, BR

Bilei Elena

Onesti, BC

Cretu Elena

Buhusi, BC

Birton Robert Attila

Brasov, BV

Csapo Timea

Zimandu Nou, AR

Blidaru Aurelia

Craiova , DJ

Csatho Klara

Targu Mures, MS

Bocskor Eva

Sinmartin, HR

Curea Viorica

Ploiesti, PH

Bodi Szabolcs Attila

Ozun, CV

Daczer Alina Mariana

Baia Mare, MM

Bogdan Crina Ioana

Chistag, BH

Dan Ana Elena

Sangeorgiu De Mures, MS

Bogdan Delia Lenuta

Cluj Napoca, CJ

Dan Corina

Reghin, MS

Bokor Barna Janos

Sovata, MS

Danciu Denisa

Cluj, CJ
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Danila Alexandru

Dumbravita, TM

Gherca Maricel

Roman, NT

David Andreea-Bianca

Lugoj, TM

Ghioaca Vera

Targoviste, DB

Denes David

Sf.Ghe, CV

Giurca Georgiana Adelina

Suceava, SV

Dimache Jenica

Sfantu Gheorghe, TL

Gliga Elena

Ibanesti, MS

Dimache Mihai Laurentiu

Bistrita, BN

Goanga Marius Viorel

Alba Iulia, AB

Dinca Florina-Elena

Ploiesti, PH

Gogoasa Maria Mariana

Tirgoviste, DB

Dinca Stelian George

Constanta, CT

Gorgovan Mariana Cristina

Bucuresti

Dinu Marinela-Rodica

Com Horia, CT

Grigore Nicoleta Mihaela

Bucuresti

Dinu-Turca Maria-Alexandra

Constanta, CT

Grigorie Maria Adriana

Craiova, DJ

Dirva Marius Adrian

Constanta, CT

Guritoiu Ilinca

Tecuci, GL

Dobie Liliana Anca

Satu Mare, SM

Guta Tabita

Timisoara, TM

Dobri Ionela

Iasi, IS

Haiduc Sanda Maria Marian Traian

Cluj, CJ

Done Lenuta

Ovidiu, CT

Handrau Corina-Lavinia

Arad, ARAD

Donici Daniel-Razvan

Bacau, BC

Hlihor Anisoara

Suceava, SV

Dorobantu Filip Angel

Rm.Vilcea , VL

Hora Camelia Nicoleta

Astileu, BH

Dorobantu Ioana Alexandra

Baia Mare, MM

Hurduceanu Gizela

Alesd, BH

Doru Doina

Ecaterinovca, R. Moldova

Ienciu Augustin Cornel

Tinca, BH

Draghici Simona

Sacele, BV

Ifrim Luminita

Bacau, BC

Dragusin Marioara

Constanta, CT

Igna Alexandra Lorena

Oradea, BH

Dumitras Ana Maria Emanuela

Baia De Aries, AB

Ignat Coca

Com Lungani, IS

Dumitriu Alexandra

Roman, NT

Iliesi Lidia

Dumbravita, TM

Dumitriu Georgiana

Gaesti, DB

Ioachim Gabriela-Florentina

Bucuresti

Durla Ionescu Virginia

Constanta, CT

Ionescu Daniela

Ploiesti, PH

Duta Rodica

Sibiu, SB

Ioniuc Andrei

Iasi, IS

Enea Adriana

Roman, NT

Ispravnicu-Izot Nechita

Suceava, SV

Engler Diana

Arad, AR

Ivan Alexandra

Satu Mare, SM

Faraoanu Ioana Georgiana

Magura, BC

Ivanescu Adina Nicoleta

Arad, AR

Farcuta Gheorghe

Tinca, BH

Ivasiuc Tatiana

Suceava, SV

Faur Florentina Rodica

Vladimirescu, AR

Jerep Valentina

Cimislia, R. Moldova

Ferenczi Ottilia

Gheorgheni, HR

Jiglau Carmen Speranta

Sibiu, SB

Fidelschi Eleonora

Chisinau, R. Moldova

Jinga Roxana

Constanta, CT

Fischoff Mark

Bucuresti

Jozsa Edit

Ors.Baraolt, CV

Fistac Valentina

Bucuresti

Kakasi Noemi

Ernei, MS

Fiustes Alexandra Monica

Bucuresti

Kalman Dionisie

M.Ciuc, HR

Florea Ileana

Brasov, BV

Kantor Hajnalka

Com Tinca, BH

Florea Neaga

Eforie Sud, CT

Kibedi Iren

Simonesti, HR

Fraifeld Roxana

Iasi, IS

Kochler Larisa

Resita, CS

Gabor Loredana Codruta

Arad, AR

Koncz Eniko

Tg.Secuiesc, CV

Gal Anisoara

Oradea, BH

Kovacs Kinga Irma

Sat.Paleu, BH

Gall Tamas

Targu Mures, MS

Laczko Albert Andrea

Sat.Remetea, HR

Gavrila Luiza Bianca

Tulcea, TL

Ladaru Marinela

Bacau, BC

Gazda Ioana

Galati, GL

Lakatos Szidonia

M.Ciuc, HR

Gemil Sena

Constanta, CT

Lazar Aurica

Ors.Vlahita, HR

Gergely Bella Marius

Targu Mures, MS

Lazar Gabriela

Dumbrava Rosie, NT

Ghenea Gabriela Violeta

Alesd, BH

Lazar Oana Gabriela

Racova, BC

Gheorghe Marius

Com Ciochina, IL

Lazar Roxana Manuela

Sighisoara, MS

Gheorghita Carmen Nicoleta

Ploiesti, PH

Lazar Viorica

Bucuresti
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Lazarescu Alexandru Paul

Brasov, BV

Neagoe Florina

Brasov, BV

Lixandru Horia Alexe

Craiova, DJ

Nedelcu Claudia-Erica

Armasesti, IL

Lostun Niculina

Sarisoru Mare, SV

Negoita Maria Carmen

Constanta, CT

Lucaciu Simion Ciprian

Sasar, MM

Negria Iulia

Vatra-Dornei, SV

Lupchian Simona

Asau, BC

Negura Ana-Ramona

Com Alexandru Cel Bun, NT

Lupsa Ioan-Adrian

Arad, AR

Nicolae Nicoleta

Voluntari, IF

Lupsa Laura-Georgeta

Cluj-Napoca, CJ

Novac Iuliana

Craiova, DJ

Macavei Marcela

Livezile, BN

Oane Eugenia Andreea

Lapusel, MM

Magyari Ildiko

Fantanele, MS

Ochian Iordache

Birsanesti, BC

Maier Susana

Bistrita, BN

Olariu Ileana

Sibiu, SB

Makai Ilona

Targu Mures, MS

Orobko Lucia-Ramona

Piatra Neamt, NT

Mangea Viorica Maria

Moravita, TM

Oros Maria

Tinca, BH

Manoiu Camelia

Bucuresti

Orza Raluca Laura

Curtici, AR

Marcu Aneta

N Balcescu, CT

Ozsvath Irina Elisabeta

Oradea, BH

Margina Alina-Ana

Iasi, IS

Paltineanu Mioara-Daniela

Sacele, CT

Marian Petronela

Arad, AR

Paraschiv Elena Simona

Mangalia, CT

Mart Georgel-Vladut

Roman, NT

Pasc Claudiu

Cluj, CJ

Martinas Emanuela

Com Gheraesti, NT

Pascalau Marioara

Oradea, BH

Mate Tunde

Marghita, BH

Pascaru Christina Isabelle

Iasi, IS

Matrana Luminita-Marinela

Galati, GL

Patrascu Lidia Monica

Com.N.Balcescu, BC

Maxim Liana

Cluj, CJ

Peisic Viorela

Roman, NT

Maximiuc Mariana

Com Moara, SV

Peteu Luoana Margareta

Constanta, CT

Mecu Gentiana Maria

Bucuresti

Petra Aurelia-Sorina

Voluntari, IF

Merlas Georgiana Otilia

Baia Mare, MM

Petrean Mihaela Nicoleta

Buzau, BZ

Meszaros Katalin

Cehu Silvaniei, SJ

Petria Madalina

Sibiu, SB

Midvighi Monica

Sanpetru, BV

Petricau Mihaela Rebeca

Mierlau, BH

Mihaes Irina

Roman, NT

Petrutiu Marius

Cluj, CJ

Mihai Ion

Targu Jiu, GJ

Pirciu Cristina Aurelia

Vulcan, HD

Mihai Ionel

Medgidia, CT

Pop Aurelia

Constanta, CT

Mihaiescu Catalin

Bucuresti

Pop Teofilia

Apold, MS

Mihailciuc Cozett

Gadinti, NT

Popa Corina Mariana

Sighisoara, MS

Mihalache Camelia

Iasi, IS

Popa Mihaela

Falticeni, SV

Mihalachi-Constantin Elena

Pascani, IS

Popa Otilia-Florentina

Bucuresti

Milascon Angela Corina

Targu Mures, MS

Popescu Alexandru-George

Navodari, CT

Mile Gyongyi Aliz

Hodos, BH

Popescu Ioana Mihaela

Brasov, BV

Militaru Bogdan

Bucuresti

Popescu Niculina

Com Ciorogarla, IF

Mindrut Greti Simona

Satu Mare, SM

Popovici Andreea-Nicoleta

Com Mihai Eminescu, BT

Mladin Adrian

Jilava, IF

Popovici Tamara

Tirgu Frumos, IS

Moga Florina

Orastie, HD

Preda Ioana

Craiova, DJ

Molnar Beata

Sat.Vrabia, HR

Prisacariu Anca

Com Siminicea, SV

Morar Mirela Ancuta

Varsand, AR

Prisecaru Mariea

Bacau, BC

Muntenasu Costel

Bacau, BC

Prunoiu Veronica-Gabriela

Urzicuta, DJ

Nagy Eva Etelka

Cluj, CJ

Puchi Cornelia Maria

Sohodol, BV

Nagy Roza

Cluj, CJ

Puenaru Irina Alina

Bodesti, NT

Nastalin Ion

Constanta, CT

Radasanu Rodica

Falticeni, SV

Nasulea Angela

Comarnic, PH

Radu Alin

Tirgu Ocna, BC

Nazarciuc Adriana

Iasi, IS

Radulescu-Fischer Olivier

Satu Mare, SM

Neacsu Ionut

Constanta, CT

Raduta Maria Claudia

Otopeni, IF
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Raieh Amira

Galati, GL

Sumanariu Liviu

Targu Neamt, NT

Razusi Raluca

Iasi, IS

Sut Alexandra Ioana

Tiha Bargaului, BN

Roca Ramona

Neamt, NT

Szabo Beata

Camar, SJ

Roman Ileana Gabriela

Tirgu Jiu, GJ

Szakacs-Marton Szidonia Erika

Bistrita, BN

Romila Luminita

Iasi, IS

Szekely Zsofia Zita

Sfantu Gheorghe, CV

Rosu Marian Gheorghe

Iasi, IS

Tabacaru Silvia

Bacau, BC

Rotari Adriana

Rn Cimislia, R. Moldova

Tache Vasilica

Olari, PH

Rus Elena

Urseni, TM

Takacs Floare Mihai

Arad, AR

Rusu Lidia

Constanta, CT

Talos Lia Ionela

Bistrita, BN

Sabau Ramona Florentina

Oradea, BH

Tanef Ana Maria Magdalena

Constanta, CT

Sabou Carmen Daniela

Zalau, SJ

Tapora Ana Maria

Acris, BV

Sandu Anca

Tulcea, TL

Teglas Eliza Raluca

Var, SJ

Sandu Elena

Tecuci, GL

Tegzes Ioan Alin

Timisoara, TM

Sanok Beata

Sf.Ghe, CV

Tent Florica

Tinca, BH

Sava Elena

Falticeni, SV

Teodor Traian

Iasi, IS

Savin Mihaela

Neamt, NT

Timpa Lenuta

Brasov, BV

Savu Mihaela

Pufesti, VN

Tocu Monica-Ana-Maria

Tecuci, GL

Scarlat Lucica

Com Saucesti, BC

Toderita Nela

Murgeni, VS

Scheferis Mihaela

Bucuresti

Todoran Bianca Ramona

Ibanesti, MS

Secrieru Aida Monica

Harmanesti, IS

Todoran Dorin Codrut

Hodac, MS

Seracu Mihaela Mariana

Sighisoara, MS

Todoran Roxana Florina

Ibanesti, MS

Sevastita Panu Irina

Bucuresti

Todorovici Ancuta

Vinga, AR

Siminica Galina

Hincesti, R. Moldova

Toth Adel Erzsebet

Sat.Peteni, CV

Simionescu Verginica

Pitesti, AG

Truta Simona Ileana

Dragasani, VL

Sinko Teodora Delia

Arad, AR

Turda Remus

Sighetu Marmatiei, MM

Snegur Ioana Raluca

Timisoara, TM

Untch Norbert

Medias, SB

Socol Gabriela Mariana

Blaj, AL

Urse-Lungu Gabriela

Pirscov, BZ

Solcanu Elena

Costestii Din Vale, DB

Vacariu Loredana

Botosani, BT

Sosea Dayana

Hateg, HD

Vacula Tatiana

Rn Hincesti, R. Moldova

Spatariu Adina

Sanmartin, BH

Vaduva Liliana-Daniela

Craiova, DJ

Stanciu Gabi

Bucuresti

Vaida Anca Loredana

Cluj, CJ

Stanciulescu Elisabeta

Filiasi, DJ

Vaida Carmen Sabina

Cluj, CJ

Stanescu Mihaela-Laura

Ploiesti, PH

Vaida Rebeca Lidia

Zalau, SJ

Stanilov Leontin

Otopeni, IF

Vandici Greti Melinda

Josani, BH

State Gabriela

Constanta, CT

Varga Beata

Sarmasag, SJ

Stefanescu-Omat Marta

Steinfurt/Borghost, Germany

Varsescu Luminita-Lidia

Slatina, OT

Stefoi Debora-Andreea

Oradea, BH

Veres Rodica Georgeta

Hunedoara, HD

Stehuta Bogdan Liviu Vasile

Bistrita, BN

Vieru Cornelia Papusa

Iasi, IS

Steriopol Clara

Moreni, DB

Vizeteu Laura-Mihaela

Constanta, CT

Steti Mirabela Giorgiana

Baita, MM

Volkan Erzsebet Ana

Sighisoara, MS

Strava Ligia Adriana

Zalau, SJ

Vreju Viorel

Craiova , DJ

Suceava Eugen Sebastian

Ibanesti, MS

Zaharia Elena Georgiana

Iasi, IS

Suciu Lia Amalia

Cluj, CJ

Zaharia Maria Manuela

Bucuresti

Suciu Vasile

Giarmata Vii, TM

Zajacz Csilla Melinda

Valea Seaca, CV

Sufaru Iuliana

Darmanesti, BC

Zamfir Irina Diana

Brasov, BV

Suhoreanu Daniela

Galati, GL

Zamosteanu Adrian

Iasi, IS

Suma Maria

Sibiu, SB

Zorila Tereza Blanka

Bacau, BC
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19 ani împreună
Forever!

Vă așteptăm cu drag la primul
Success Day din 2018.
Pe 17 februarie, la Brașov, în Lux Divina.
Mai mulți.
Mai puternici.

Forever Living Products România & Republica Moldova

Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289
E-mail: office@foreverliving.ro Site: www.foreverliving.com

Fax: 021-222 89 24

Această publicație are rol exclusiv educativ și nu este destinată folosirii ca material promoțional asociat unei campanii de vânzări.
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicație fără permisiunea prealabilă a Forever România.
Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.
Forever Romania HQ

Forever Romania HQ

Romania FLP

Forever Living Products Romania

1229

