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Must Have
Kit
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Mesajul Fondatorului Companiei

Oamenii pe primul loc
Omul de afaceri Harvey Firestone spunea că ”vei continua
să ai succes atât timp cât îi ajuţi pe alţii să reușească.”
Sunt mândru să spun că acesta este și unul
dintre principiile fundamentale pe care am
construit compania Forever. Timp de 40 de ani,
voi v-ați însușit această idee și ați continuat să
o mențineți vie ajutând oameni din jurul lumii să
își împlinească și trăiască visurile.
Evenimentele noastre globale sunt create
având mereu acest concept în minte.
Din acest motiv, rugăm membrii GLT și liderii
din industria noastră să vă împărtășească
training-urile și filosofiile lor în afaceri.
Vă adunăm laolaltă pentru a celebra, învăța și
experimenta aventuri noi, fiind modul nostru
de a vă aprecia, de a vă recompensa pentru
munca depusă de-a lungul unui an și de a vă
ajuta să vă creșteți succesele.
Unele dintre cele mai frumoase amintiri pe
care le am sunt cele în care voi primiți cecurile
Chairman’s Bonus, vă încurajați și apreciați
reciproc, vibrați atunci când vorbiți despre
afacerile noastre și nu în ultimul rând, vă distrați
împreună.

„Am vrut să nu mai
aud că vreunul
dintre voi ar
putea să rateze o
experienţă pentru
care a muncit atât
de mult.”

Când am aflat că unii dintre voi nu ați reușit
să participați la unele evenimente din cauza
restricțiilor de viză, am fost extrem de
dezamăgit.
Am provocat toată Echipa Executivă Forever
să găsească o soluție. Nu am vrut să mai aud
vreodată că unii dintre voi nu au putut participa
și s-au aflat în imposibilitatea de a-și primi
răsplata pentru care au muncit atât de mult.
Aveam nevoie să găsim un mod prin care să
evităm aceste neplăceri și să ne asigurăm că
toți cei care au muncit pentru aceste stimulente
sunt răsplățiți corespunzător. Nu există ceva
mai dezamăgitor decât să te califici pentru o
călătorie extraordinară și să afli că nu poți să
participi din cauze independente de tine.
Așa a luat naștere un al doilea Eagle
Managers’ Retreat în Pattaya, Thailanda.
Liderii pasionați și Echipa Executivă din
Forever au decis că, începând cu anul acesta,
vom avea un al treilea eveniment global în
calendar, pentru toți calificatii la Raliul Global
și Eagle Managers’ Retreat care nu pot
participa în Dallas, respectiv Phoenix, din
cauza restricțiilor de viză. După cum vă puteți
imagina, organizarea și planificarea a două
evenimente globale de amploare este deja
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un angajament ambițios. Dincolo de munca
asiduă, investițiile și planificarea extraordinară
de care este nevoie, suntem foarte pasionați
și hotărâți să facem tot ce putem pentru a vă
oferi experiența pe care o meritați.
Vă mulțumesc pentru tot ce faceți și vrem să
știți că vă apreciem. Știu că acest lucru vă
va face pe toți să fiți FBO mai puternici și mai
știu și că afacerile voastre vor continua să
înflorească, pentru a vă permite să îi ajutați și
pe alții. Continuați să munciți intens în fiecare
zi, iar noi ne vom asigura mereu că veți fi
răsplătiți pe măsură.
Mereu al vostru,

Rex Maughan

Aloe Vera,
„Personalitatea Anului”
în Forever
Mesajul Directorilor Generali

Există un proverb vechi la care ne gândim
atunci când un FBO se întreabă cum să
prezinte gelul de aloe pentru ca oamenii
să nu-l respingă din cauza gustului:
„Rădăcinile înţelepciunii sunt amare, dar
roadele ei sunt dulci.”
Sunt foarte dulci, într-adevăr, roadele gelului
nostru de aloe – cel mai pur din lume, cel
mai concentrat, cel mai performant. Aloe
Vera Gel înseamnă creşterea continuă a
afacerii şi reinventarea unui stil de viaţă

inteligent şi echilibrat. Este un produs cu
zeci de milioane de fani, o legendă vie şi
inconfundabila emblemă a companiei.
Şi ştiţi ceva? Nouă niciodată nu ni s-a
părut neplăcut gustul gelului Forever. Nu
este dulce ca mierea, ce-i drept, dar are
o consistenţă savuroasă, prospeţime
excepţională şi vibraţia irezistibilă a
sănătăţii. Pentru noi e o plăcere să-l bem,
pentru că vine cu o mulţime de binefaceri,
vitalitate şi o formulă regeneratoare unică.
Când deschidem flaconul avem întotdeauna
sentimentul că ţinem în mâini o comoară.
Un elixir în care s-au impregnat tot
soarele plantaţiilor din Texas şi
Republica Dominicană, tot aerul
curat al culturilor bio, tot vântul, toate
sevele pământului, toate mineralele
şi vitaminele pe care şi le poate dori
corpul nostru.
Aloe Vera Gel este o
experienţă completă, care
dă gust sănătos fiecărei
dimineţi şi şanse de energie
inepuizabilă pentru întreaga
zi. Este un prieten pe care
te bazezi, o temelie pe care
construieşti. Este ceva atât
de bun, încât convinge din ce
în ce mai mulţi oameni. Este
atât de simplu, încât poate
fi înţeles de oricine, atât de
valoros, încât odată ce l-ai
cunoscut, îi rămâi fidel pentru
totdeauna.
Revista americană Time
Magazine are un obicei:
în luna ianuarie publică o
ediție despre „Omul Anului”.
Tradiția, începută în 1927 cu
aviatorul Charles Lindbergh,
continuă până în zilele noastre.
Desemnarea este considerată o
onoare, căci sunt aleşi cei care
aduc o contribuție remarcabilă în
viața politică, economică sau socială
a planetei.
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Aţi aflat deja că suntem în anul Aloe.
Dacă am desemna gelul „Personalitatea
Forever 2018” ce-aţi face? I-aţi acorda
voturile voastre? I-aţi susţine candidatura
consumând dublu faţă de anul trecut? Aţi
vorbi unui număr dublu de oameni despre
extraordinarele sale calităţi?
Aţi fi de două ori mai entuziaşti, mai
hotărâţi şi mai eficienţi în afacerea
voastră, pe care nici măcar nu ne-am
putea-o imagina fără membrul fondator al
companiei – Forever Aloe Vera Gel?
Dacă zâmbiţi citind aceste rânduri este
minunat, deoarece atunci când zâmbiţi aveţi
şi mai multă inspiraţie, şi mai multă poftă
de acţiune, şi mai multă eficienţă. Dar mai
important decât orice, înseamnă că faceţi
totul cu bucurie, molipsindu-i şi pe cei din
jur de această stare şi arătându-le că, deşi
ne-o asumăm cu seriozitate, munca noastră
ca FBO este şi o distracţie grozavă.
Vă propunem ca pe tot parcursul anului
2018 să cinstim gelul nostru de aloe ca pe
o adevărată „Personalitate Forever a anului”,
mai ales că tot acum vom sărbători şi 19
ani de existenţă a companiei în România, şi
patru decenii de când s-a înfiinţat Forever
Living Products International.
Cuvântul magic este dublare. Dar noi n-o
să rămânem la cuvinte, ci vom transforma
această promisiune în realitate, deoarece
credem că este cel mai frumos cadou pe
care îl putem face cu toţii companiei care
ne oferă atâtea daruri.
Ne găsim resurse în gelul nostru din
Aloe vera, pentru a avea energia de a
pregăti și ”împacheta” acest cadou pentru
Rex în spiritul, bucuria și succesul care
caracterizează, de 19 ani, familia Forever
România.
Spor la treabă, însă nu înainte de a ciocni
împreună un pahar cu gel de aloe.
La mulți ani, Forever România!

foreverliving.ro

foreverliving.ro
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Mesajul Președintelui Companiei

Plantând
seminţele inovării
Puterea unei idei poate fi înspăimântător de intimidantă.
Uneori, o idee grozavă poate escalada rapid, iar efectele succesului ei
pot fi copleșitoare. Și dacă reușesc, ce fac apoi?
Există o poveste a unui fermier care avea doi
băieți la care m-am tot gândit în ultima vreme,
având în minte inovarea care are loc astăzi în
Forever. Pe măsură ce intrăm mai mult în acest
an, apropiindu-ne de cea de-a 40-a aniversare
a companiei, și ne continuăm evoluția în
business și produse, am reflectat asupra acestei
povești și cred că poate ajuta Forever să
progreseze în următorii 40 de ani.
Un fermier s-a dus acasă cu un pumn de
semințe și i-a rugat pe copiii lui să aleagă câte
una. Fiul cel mai mare a ales cea mai frumoasă
sămânță – mare, cu o formă perfectă,
strălucitoare, de o culoare intensă. A știut
imediat, după reacția tatălui său, că a făcut o
alegere foarte bună.

Al doilea fiu a analizat cu atenție toate semințele
și a ales una de mărime potrivită, nu foarte mare
și nici foarte aspectuoasă, apoi s-a uitat la tatăl
său și a văzut cum chipul i se umple de
mândrie. Sămânța lui nu era cea mai frumoasă
și departe de a fi perfectă, precum a fratelui
său, dar era cea potrivită și el știa asta.
Cei doi băieți și-au luat semințele și au început
să aiba grijă de ele tot sezonul. Fiul cel mare
și-a luat sămânța mare și frumoasă și a expus-o
prin tot orașul. Oamenii au admirat-o și l-au
felicitat pentru alegerea făcută. Fiul cel mic a
plantat imediat sămânța în pământ. A avut grijă
de ea și a udat-o în fiecare zi.
La sfârșitul sezonului, fermierul și-a invitat copiii
să meargă cu el la piață. Fiul cel mare și-a pus
sămânța în buzunar cu gândul de a o vinde. Fiul
cel mic a luat cu el pepenele imens care a
crescut în urma cultivării seminței și a vândut
jumătate din el la un preț foarte bun. Apoi, a
tăiat cealaltă jumătate și a început să adune
semințele din fiecare felie. A vândut jumătate din
semințele culese, iar cealaltă jumătate a dus-o
acasă și a plantat-o în pământ. Fratele lui mai
mare a obținut un singur bănuț pe sămânța lui.
Fratele cel mic din povestea noastră ne oferă o
lecție interesantă. Inovarea începe întotdeauna
de la o idee sau de la o sămânță. Atunci când o
lăsăm să se dezvolte, poate căpăta o valoare
extraordinară și poate conduce la un progres
remarcabil și la alte idei mărețe.
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Am anunțat recent noile prevederi din Politicile
Companiei referitoare la Gem Bonus, Gem
Eagle Managers și calificarea în 4 luni la nivel de
Manager, care credem că sunt un pas important
pentru viitor. Aceste inovații nu au apărut peste
noapte; liderii noștri au avut nevoie de mult timp
pentru a decide ce este cel mai bine pentru
Forever Business Owneri.
Să transformi o idee în ceva valoros nu este un
proces simplu și rapid. Este nevoie de timp,
energie, grijă și de sprijin din partea celorlalți.
Poate fi intimidant, dar merită. Așadar,
concentrează-te pe progres. Suntem pe drumul
rapid spre un viitor extraordinar.
Pe măsură ce continuăm să îmbrățișăm inovația
și anunțăm noile progrese din Forever, te
încurajăm și să privești cu aceiași ochi afacerea
ta Forever. De asemenea, trebuie să decizi cum
alegi să te raportezi la semințele inovării. Te vei
culca pe lauri și vei renunța sau le vei lăsa să
crească și să rodească în ceva productiv?
Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan
Preşedinte Forever Living Products
International

Forever Sănătate
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Cuplul ideal
pentru inima ta
În Forever, iubim sănătatea și starea de bine.
Suntem în luna dragostei, de aceea, dorim
să îți răsplătim și răsfățăm inima, cea care
te poartă prin cele mai frumoase aventuri
Forever și este motorul fiecărei acțiuni
pe care o faci pentru visul tău
și pentru cei dragi.
Forever CardioHealth
și Forever Aloe Vera Gel
formează duo-ul Forever perfect,
cel mai puternic aliat pentru
sănătatea inimii tale și pentru
o stare de bine în fiecare zi.
În perioada 6 - 28 februarie,
pentru fiecare comandă care include
Aloe Vera Gel și Forever CardioHealth,
îți dăruim inima Forever.
Special creată pentru tine, inima personalizată
Forever vine în completarea beneficiilor pe care
produsele Forever le au pentru sănătatea ta,
contribuind, prin simplele strângeri ușoare și
repetate, la îmbunătățirea circulației, relaxarea
corpului și la o mai bună concentrare și atenție la
ce este mai important pentru tine.

Oferta este valabilă pentru comenzile plasate atât în centrele de
distribuție, cât și online, pe comenziforever.ro sau prin TelVerde,
în limita stocului disponibil.

foreverliving.ro
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Produsul lunii

MUST HAVE KIT,
un nou F rever hit
La an nou, haine noi și oportunităţi pe măsură. Am adunat laolaltă cele
mai apreciate și mai bine vândute produse Forever și am creat pentru
tine noul MUST HAVE KIT, pachetul care îţi relansează afacerea în 2018.
Pentru că succesul e must-have în Forever, nu-i așa?
Ne dorim ca 2018 să fie, pentru fiecare
dintre voi, anul în care să aveți curajul să
visați, să acționați și să realizați tot ce vă
doriți la cel mai înalt nivel. Și, pentru că
visul vostru este planul nostru, dorim să vă
oferim în acest an un nou și puternic sprijin
în construirea succesului Forever. Acesta
vine sub forma MUST-HAVE KIT – și este
gândit special pentru voi.

Ce conține
Must Have Kit?
 Forever Aloe Vera Gel
 Forever Aloe Bits N’ Peaches
 Aloe Blossom Herbal Tea
 Forever Kids
 Forever Move

De ce
Must Have Kit?
Must Have Kit a fost creat special pentru
a susține sănătatea, dar și afacerea ta,
deoarece combină produsele cele mai
căutate și utilizate de nutriție și îngrijire
personală, care să satisfacă preferințele și
nevoile tuturor membrilor familiei.
Iubitorii băuturilor noastre nutritive vor
găsi în acest pachet produsul de referință
Forever, Aloe Vera Gel, împreună cu
savoarea și aroma Forever Aloe Bits N’
Peaches și Aloe Blossom Herbal Tea.
Sunt produse pe placul întregii familii –
de la mic la mare, toți vor găsi în aceste
băuturi energia și starea de bine de care
au nevoie în fiecare zi.

 Aloe Heat Lotion
 Aloe Ever-Shield Deo
 Forever Bright Toothgel
 Aloe First
 Hand Sanitizer
 Aloe Lips
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Forever Active Probiotic completează
rutina zilnică a oricărei persoane
preocupate de o digestie sănătoasă.
Copiii își vor păstra energia la cote maxime
cu Forever Kids, iar părinții și bunicii vor
avea mereu la îndemână revoluționarul
Forever Move pentru mobilitatea
articulațiilor, dar și nelipsitul Aloe Heat
Lotion, gata să „sară” în ajutor ori de câte
ori stresul și durerile musculare își fac loc
în viața lor.
Îngrijirea personală este și ea vedetă,
deoarece pachetul este completat cu
unele dintre cele mai căutate produse din
această gamă:

Produsul lunii

Aloe Moisturizing Lotion – pentru
fiecare dintre membrii familiei, fie că vorbim
de micuți, mamă sau tată, avem în acest
produs hidratarea și hrănirea necesare
pentru piele (față, mâini, corp). Și poate fi
și un cadou de neuitat pentru cei dragi.
Aloe Ever-Shield Deo – deodorantul
pentru ea și el, care ajută pielea să respire,
să transpire și să înlăture mirosul neplăcut
al transpirației, la un raport preț/calitate și
durată de utilizare excelente.
Forever Bright Toothgel – gel de dinți
fără fluor, care poate fi utilizat de oricine,
inclusiv de micuți, încă de la primii dințișori.
Aloe First – trusa de prim ajutor, care
nu trebuie să lipsească din nicio casă și
care poate fi unul dintre cele mai originale
și mai utile cadouri pe care le poți face
prietenilor tăi.
Hand Sanitizer – este o experiență unică
în igiena mâinilor, care oferă parfum unic,
hidratare și dezinfectare, în același timp.

Este un pachet practic, versatil și gândit să
ofere beneficiile unor produse de top din
oferta companiei noastre.
Odată ce îl cumperi sau îl recomanzi,
numeroase oportunități apar la orizont
pentru afacerea ta și nu numai. Poate
fi utilizat ca pachet de testare, pe care
să îl porți cu tine la prezentări sau la
întâlniri de business, pentru ca viitorii
consumatori sau parteneri să ia contact
direct cu cele mai valoroase produse ale
companiei. Poate fi pachetul de care te
bucuri lunar cu familia ta, folosind zi de zi
produsele și devenind astfel un exemplu
pentru cei din jur.
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Punctajul pachetului – 1 p.c. – este gândit
strategic și te poate ajuta mult mai ușor să
faci punctul personal, primul pas în Activul
de 4 p.c. Dacă vei reuși să promovezi
acest pachet (și ai toate motivele și
produsele ideale pentru a o face) și noii tăi
parteneri vor dori să își înceapă activitatea,
dar nu pot achiziționa Touch Of Forever,
Must Have Kit poate fi un start bun și vei
reuși rapid să îți îndeplinești statutul de
Activ – baza afacerii tale.
Cod – 007
Puncte Credit – 1 p.c.

În 2018 se poartă MUST HAVE KIT!
Fii și tu în tendințele
celor mai răsunătoare succese!

Aloe Lips – hidratare specială pentru
buze, indiferent de sezon și, de asemenea,
un cadou unic pentru prietenii tăi.

foreverliving.ro
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Calificați Raliu Global 2018

Împreună, în inima Forever
Anul 2018 marchează 40 de ani de când munca noastră,
a celor din marea familie Forever, este răsplătită prin multe vieți
schimbate, recunoștință și oameni care arată și se simt mai bine.

Pentru a marca această aniversare
minunată, ne reunim acasă, în
inima companiei. În perioada
22–30 aprilie, calificații la Raliul
Global vor avea ocazia să trăiască
experiența Dallas-ului și să se
bucure de atmosfera Forever
de “acasă”, așa cum nu au mai
făcut-o niciodată.
Farmecul sudic al Dallas-ului,
amestecul unic de cultură
modernă și western, dar și

reîntoarcerea la originile și valorile
Forever vor transforma Raliul
din acest an într-o aventură
emoționantă, de suflet, pentru
fiecare dintre cei prezenți.
Forever România nu va lipsi din
fermecătorul Dallas, destinația
turistică numărul unu din Texas.
Suntem mândri și felicităm toți
calificații din Forever România &
Republica Moldova la Raliul Global
și la Chairman’s Bonus din 2018:
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Calificați Raliu Global 2018

CALIFICAȚI RALIUL GLOBAL*
2.500 p.c.
Aurel & Veronica Meşter
Gizella & Marius Botiş
Maria Pop
Vajda Katalin
Daniel & Maria Parascan
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marius & Milentina Marcus

1.500 p.c.
Ramona Vingan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Nagy Ernő & Irma
Camelia Dincuţă
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Mircea & Raluca Fage
Smaranda Sălcudean
Gajdo Olivia
Kele Mónika
Derzsi Sámuel & Etelka
Csoma Josif & Melinda
Dr. Corina & Dorin Frandeș
Mircea & Dana Olariu
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CALIFICAȚI CHAIRMAN’S BONUS
Nivelul 2
Aurel & Veronica Meşter

Nivelul 1
Gizella & Marius Botiş
Vajda Katalin
Maria Pop
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Daniel & Maria Parascan
Marilena & Dr. Teodor Culișir
Marinela Tuțuleasa
Vasilica & Dumitru Crăciun
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Csoma Josif & Melinda
Bandi Attila & Izabella
Viorica & Viorel Moca
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Nagy Ernő & Irma
Marius & Milentina Marcus

*ordinea calificaților este în funcție de p.c. realizate la nivel global

Rex, Gregg și toată echipa Forever Internațional sunt nerăbdători să vă ureze
“bun venit acasă”, în locul în care cultivăm o mare parte din aloea noastră – planta
care ne inspiră zi de zi să fim mai buni și să răspândim binele în jurul nostru.
foreverliving.ro

10 Produse noi

Iubim infinite
frumusețea Forever
Infinite by Forever cucerește
lumea Forever și oferă
industriei frumuseții
din întreaga lume un kit
revoluționar, modern și unic
de produse antiîmbătrânire.
Am dus frumusețea
inspirată de aloe la alt nivel
și toată lumea simte și
experimentează acest lucru.
Lansat acum mai puțin de un an, la Raliul
Global din Dubai, acest kit de frumusețe
și-a dovedit din plin eficiența și a atras deja
atenția și aprecierea specialiștilor. Suntem
bucuroși că infinite by Forever firming
serum, unul dintre produsele cheie ale
kitului, a fost premiat în Marea Britanie cu
argint pentru „Cel mai bun produs premium
anti-aging în 2017” în cadrul prestigioasei
gale „Pure Beauty Awards” din Londra.
Atunci când au conceput gama infinite by
Forever, specialiştii noştri au căutat peptide,
minerale naturale, extracte vegetale şi
plante specifice zonelor deşertice, pe care
le-au combinat cu cele mai noi descoperiri
ale ştiinţei în domeniul îngrijirii pielii, pentru
a completa lista ingredientelor, dar mai ales
pentru a spori eficacitatea şi beneficiile
gelului de Aloe vera.
Trusa este compusă din patru produse
revoluționare concepute special pentru
hidratarea pielii, reducerea aspectului
inestetic al ridurilor și liniilor de sub ochi
și pentru stimularea nivelului normal de
colagen din piele. Este, de fapt, un sistem
avansat de îngrijire a pielii, ușor de urmat,
care adună laolaltă tot ce e mai bun de la
natură și tehnici științifice de ultimă oră,
pentru ca tu să experimentezi puterea aloe
așa cum nu ai mai făcut-o niciodată.

hydrating
cleanser
Când am creat acest demachiant am
avut în minte tenul delicat. De aceea, am
selectat ingrediente naturale cu efecte
puternice, precum extractul și aminoacizii
din măr, care asigură o hidratare imediată
a pielii şi curăță mult mai ușor particulele
de murdărie şi excesul de sebum.
Glicinatul de sodiu, extras din nuca
de cocos, şi aminoacidul glicină sunt
surfactanţi blânzi, naturali, hidratanţi,
hipoalergenici şi non-iritanţi, ce lasă pielea
catifelată fără a o usca. Uleiul din seminţe
de floarea soarelui, bogat în acid linoleic
şi vitamina E, descompune reziduurile şi
murdăria şi le îndepărtează în mod delicat
de la suprafaţa pielii.
Hydrating Cleanser reprezintă
baza perfectă pentru restul rutinei
antiîmbătrânire.
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firming serum
Firming serum este unul dintre secretele
speciale ale infinite by Forever. Acţionează
din exterior asupra semnelor îmbătrânirii
printr-una dintre cele mai avansate
descoperiri ştiinţifice în domeniu.
Potenţează proprietăţile gelului de aloe cu
tripeptide-2 şi peptide din trei aminoacizi
care imită procesele naturale ce au loc
la nivel cutanat. Toate acestea pentru a
spori fermitatea pielii şi a reduce ridurile.
S-a demonstrat, în cadrul studiilor clinice,
că aceste ingrediente au îmbunătăţit în
mod semnificativ elasticitatea pielii, fiind
recunoscute şi pentru capacitatea de a
combate progerina, o proteină dăunătoare
al cărei nivel creşte odată cu înaintarea în
vârstă şi care afectează negativ pielea.

Produse noi 11
Îmbogăţit cu hialuronat de sodiu hidrolizat,
un agent umectant natural, ce susţine
hidratarea pielii, firming serum are la bază
o formulă concepută ştiinţific pentru a
spori proprietăţile gelului de Aloe vera.
Extractul de drojdie susţine sinteza
colagenului şi mecanismele naturale de
apărare ale pielii, pentru uniformizarea
nuanţei acesteia, în timp ce proteinele din
grâu revitalizează pielea, intensificându-i
aspectul catifelat, ferm, sănătos.
Împreună, aceste ingrediente puternice
acţionează din exterior asupra îmbătrânirii,
completând efectele revoluţionarului
nostru firming complex, care este și
următorul pas în rutina de frumusețe
infinite by Forever.

firming complex
Ştim că frumuseţea înseamnă mai mult
decât îngrijirea pielii – începe cu nutriţia.
„Partenerul” perfect pentru firming serum,
firming complex ţinteşte îmbătrânirea din
interior spre exterior. Primul supliment
Forever destinat exclusiv frumuseţii,
firming complex conține un amestec
brevetat din concentrat de pepene galben
franţuzesc, fitoceramide şi colagen marin.
Fitoceramidele extrase din grâu refac nivelul
cutanat natural al ceramidelor, jucând un rol
crucial în menţinerea hidratării pielii.

S-a demonstrat că administrarea orală
a colagenului reduce ridurile profunde
şi sporeşte flexibilitatea şi hidratarea
cutanată, de aceea am adăugat colagen
marin în acest supliment.
Şi nu în cele din urmă, vitamina C
contribuie la reducerea oboselii şi la
sinteza normală a colagenului. Vorbim
despre descoperiri revoluţionare în
industria antiîmbătrânire şi de un adjuvant
perfect pentru firming serum.

restoring creme
Pentru a completa acest sistem complex
antiîmbătrânire, am creat o cremă cu
peste 15 ingrediente benefice pentru piele.
Conţine mulţi agenţi hidratanţi și are o
textură uşoară, ce catifelează pielea şi se
absoarbe rapid, fără a lăsa urme grase
sau senzaţia de ten încărcat.
Ingrediente vegetale puternice precum
acai şi rodia conferă pielii o minunată
senzaţie de hidratare. Centipeda
Cunninghamii, o plantă originară din
Australia, acţionează sinergic cu Aloe vera,
căreia îi sporeşte beneficiile. Împreună,
aceste ingrediente au rezultate dovedite
în calmarea pielii, în timp ce vitamina B3 şi
extractul de sfeclă uniformizează nuanţa şi
Toate cele patru produse se completează reciproc, pentru ca tu
să te bucuri de cel mai avansat sistem de îngrijire a pielii, care
ajută la reducerea apariţiei ridurilor, catifelează pielea şi susţine
frumuseţea şi din interior spre exterior, lăsându-ţi tenul luminos,
hidratat şi întinerit.

textura tenului, pentru un aspect întinerit.
Ingrediente precum scualenul, esterii din
jojoba, glicolipidele şi ceara de albine au
efecte intens hidratante şi contribuie la
aplicarea uşoară a restoring creme.
Pentru a definitiva această capodoperă
a hidratării, am adăugat o nouă structură
de zaharuri de origine vegetală, cea mai
nouă descoperire științifică, cu rolul de a
menţine intactă bariera hidratării cutanate.
Un amestec de uleiuri esenţiale cu
proprietăţi antiîmbătrânire, precum cele
de lavandă, portocală amară, busuioc,
eucalipt, coajă de lime şi de portocală
susţine efectele Aloe vera şi ajută la
refacerea şi întinerirea pielii uscate.

Cu infinite by Forever nu doar vei
simţi diferenţa, ci o vei şi vedea.
foreverliving.ro

12 Infinite by Forever

Ele au testat
infinite by Forever
Roxana Filip, Supervizor
Kit-ul infinite by Forever este o minune
a naturii combinată cu tehnologia de
ultimă generație marca Forever. A fost o
adevărată bucurie să-mi răsfăț tenul cu
ajutorul produselor din acest kit, încă de
la primul pas, Cleanser-ul mi-a îndepărtat
machiajul și impuritățile de la suprafața
pielii în cel mai delicat mod și mi-a adus un
plus de hidratare în același timp.

E incredibil efectul
imediat pe care l-a avut
asupra tenului meu!

Serul și crema au redat fermitate tenului și
mi-au șters orice urmă de rid, discolorație,
cearcăne și imperfecțiuni ale pielii (chiar
și cicatrici ). Și s-a văzut după doar trei
zile de folosire. E incredibil efectul imediat
pe care l-a avut asupra tenului meu, mai
ales că, fiind model internațional, în trecut
am utilizat numeroase produse de îngrijire
de marcă, dar nu au avut nici pe departe
acest efect. Mulțumesc, Forever. Sunt
extrem de recunoscătoare companiei,
deoarece a făcut posibil ca noi să ne
bucurăm de beneficiile miraculoase ale
plantei de aloe într-un kit care ne oferă
rezultate cu adevărat spectaculoase.

Carina Iacătă, Soaring Manager
Când am auzit de lansarea acestui kit, mi s-a strâns inima cât un
purice, căci răspundea unei dorințe arzânde de-a mea. Știam că
va fi fantastic. Știam că va fi util. Știam că va fi dorit. Nu aveau
loc dubiile. Cearcănele sunt cea mai mare "rezolvare" a lui, ca
poveste personală. Se estompează mult. Despre pastile cu
colagen auzisem, dar nu am folosit înainte. Știam că sunt un must
have pentru multe femei.
Ele stau acum pe noptieră, lângă cărțile mele preferate. Pastile
de frumusețe? Toate femeile vrem asta. Și noi le avem. Știu că
româncele de pretutindeni vor construi un business uriaș cu acest
kit. L-am numit "Presimțirea frumuseții" în echipă.

Știu că
româncele de
pretutindeni
vor construi un
business uriaș
cu acest kit.

Cristina Isăilă, Asistent Manager

Am 34 de ani
și săptămâna
trecută am primit
un compliment
care cred că
spune tot despre
această gamă:
‘arăți foarte bine,
ca la 26 de ani’.
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Am început să folosesc infinite by Forever
în luna ianuarie și ce am constatat de la
prima vedere a fost ușurința în utilizarea
întregului ritual. Simplu, în patru pași ușor
de urmat.
A fost dragoste la prima vedere, pentru
că nu doar arată bine, dar se și simte
bine (ca să folosesc sintagma care ne
caracterizează). Ambalajele inovatoare, care
dozează optim fiecare picătură de produs,
mi se par fantastice. Am observat cum
pielea mea a devenit mai hidratată și mai
luminoasă. Ador textura demachiantului
(și ambalajul lui surprinzător) și, dacă inițial
mi s-a părut “ciudat” mirosul cremei, pe
parcurs a ajuns nu doar să îmi placă, dar
chiar să devină pasul meu preferat, ca o
sesiune de aromaterapie.

Maria Pop, Soaring Manager & Membru KLC

Întreaga gamă infinite
by Forever, pe care o
folosesc de aproape
un an, continuă să
mă impresioneze.

În cei aproape 20 ani de când folosesc
produsele Forever, au fost două situații
când tenul meu nu doar s-a schimbat, ci
pot spune că s-a transformat. Cu fiecare
zi care trecea, “versiunea mai bună”
era tot mai vizibilă. Prima dată, chiar la
început, la primul impact cu gama de
cosmetice disponibile la vremea aceea.
Deși întodeauna am fost selectivă și
atentă în îngrijirea tenului, era ceva diferit,
o îmbunătățire care se observa cu fiecare
zi care trecea. A doua oară, mai recent,
datorită gamei infinite by Forever. Și
cred că aveam nevoie de o asemenea
transformare. Aceasta pentru că, la scurt
timp după ce am împlinit 50 de ani,
în obiectivele mele despre sănătate și
frumusețe, nu uitam să menționez că la 60
de ani mi-ar plăcea să mă simt și să arăt
ca o femeie de 50. Mi se părea un obiectiv
îndrăzneț, dar și necesar.
Noi, cei care promovăm o viață de calitate
trebuie să și exprimăm asta, nu-i așa?
Întreaga gamă infinite by Forever, pe care
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o folosesc de aproape un an, continuă
să mă impresioneze. Problemele tenului
de “după 50”, cum ar fi lipsa fermității,
accentuarea ridurilor sau apariția petelor
pigmentare au fost mult diminuate de
această gamă. Tenul și-a recăpătat
fermitatea, suplețea, este foarte bine
hidratat și mult mai luminos. Rezultatele
le‑am observat după prima lună de utilizare
și nu doar la mine. Fiicei mele, care are
peste 35 de ani (o vârstă la care, dacă nu
ești atentă, primele semne de îmbătrânire
pot să apară) i-am dăruit o trusă, imediat
după lansarea din Dubai. Folosește aceste
produse de aproape un an, iar tenul ei
arată superb! Poate vă întrebați, și mama
și fiica, aceeași gamă de cosmetice? De
ce nu? Atât timp cât ingredientele naturale
predomină, iar ceea ce acestea oferă este
necesar la orice vârstă, pot spune: Da, cu
siguranță! Și astfel le folosim, mamă și fiică,
într-o comuniune perfectă, așa cum ne
place să fim mereu, chiar la distanță de mii
de km una de alta.

Vajda Katalin, Soaring Manager & Membru KLC
Pielea noastră poate arăta superb, însă nu
doar genele merită recunoștință. Femeia
de succes nu își neglijează niciodată
tenul. Îl îngrijește cu produse cosmetice
cu concentrație mare de minerale, aloe
și peptide. Seara, înainte de culcare,
folosesc faimosul serum, despre care pot
spune că are un puternic efect antirid și
este excelent pentru tenul uscat, sensibil
și cu tendințe de îmbătrânire. În plus,
conține vitamina E, aloe și are proprietăți
antioxidante. Pentru o piele de vis,
am grijă să acopăr necesarul zilnic de
vitamina C prin suplimente alimentare și
fructe, precum sucul proaspăt de rodie,
grapefruit, amestecat cu zeamă de lămâie,
iar în acest sens, restoring creme mi se
pare perfectă.

Regulile mele de întreținere sunt simple
și se învârtesc în jurul câtorva principii
de bun simț: nu fumez, nu beau, dorm
suficient și beau Aloe Vera Gel.
Demachiantul îmi curăță fața de impurități
lăsând pielea moale și curată, iar tabletele
cu colagen marin au redus semnificativ
ridurile, cearcănele s-au estompat și pielea
arată super luminoasă.

Recomand
această trusă și îi
ofer un rating de
 stele!

foreverliving.ro
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Resurse la start
Usain Bolt, alergătorul jamaican considerat cel mai mare sprinter
din toate timpurile, deținătorul recordului mondial la 100 m, afirma
într-un interviu: ”Dacă nu ai un start bun, e mult mai greu apoi să
alergi cursa așa cum îți dorești. Primul pas este foarte important,
iar al doilea trebuie să-l urmeze cât se poate de repede.”
Toți oamenii au parte de provocări, curse de câștigat sau
probleme de rezolvat. În rolul tău de FBO nu ești o excepție
de la această regulă. Dimpotrivă. Poate că acum, în lunile
de început ale unui nou an și în fața unor chemări la acțiune
precum ”The Flying Start Challenge” sau ”Dublarea afacerii”
ai nevoie de soluții și resurse mai consistente pentru a te
ridica la înălțimea așteptărilor, a porni în forță și a-ți menține
ritmul ridicat de lucru.
Problemele sau barierele care îți pot afecta startul în noul
an, dar și activitatea în general, sunt de trei tipuri. Unele
aparțin lumii exterioare – de exemplu puterea de cumpărare
a clienților, evoluția economiei sau un părinte bolnav care
are nevoie de tine. Altele sunt în propriul corp: o afecțiune
fizică, o dependență sau o vulnerabilitate. Iar altele
sunt localizate în minte, de exemplu frica, negativismul,
comoditatea, capacitatea slabă de concentrare sau lipsa
încrederii în sine.
Pentru a administra și rezolva o problemă ai nevoie de
resurse. Acestea se găsesc în aceleași trei locuri: lumea
exterioară, corpul tău și propria gândire. Iar cele mai ușor
de accesat, dar și cele mai eficiente, sunt ultimele, cele
oferite de puterea minții. Vorbim despre abilități care-ți stau
la îndemână, precum capacitatea de a te relaxa, dorința
de a-i ajuta pe ceilalți, inteligența emoțională, puterea de
analiză, hotărârea de a îndeplini un obiectiv, curajul sau
generozitatea.

Startul în forță pe care ți-l propui poate fi ajutat substanțial
dacă vei apela la aceste resurse interne. Sigur că nu le poți
activa pe toate de la bun început, dar important este să
faci primul pas. Iată cum:
Alege una dintre provocări, o barieră care consideri

că îți încetinește startul și îți afectează negativ activitatea.
Analizează-te cu sinceritate și spirit autocritic. Gândește
cât mai direct și exact – de ex. ”nu reușesc să conving”,
nu ”lumea e neîncrezătoare”. Sau ”sufăr de comoditate”,
nu ”e greu să faci treaba asta.”
Pune-ți următoarea întrebare: ”Ce resursă mentală

internă, dacă ar fi mai prezentă în gândirea mea, m-ar ajuta
să diminuez această problemă?” A răspunde la această
întrebare se poate dovedi un proces dificil. Rememorează
situații în care ai reușit să învingi problema – ce te-a ajutat?
Ce gânduri trebuie să ai pentru a reuși să ții problema sub
control? Dă-ți un răspuns cât mai exact, de exemplu ”să
am mai multă încrederea în mine” sau ”să cunosc mai bine
beneficiile produselor” sau ”să am convingerea fermă că-i
voi ajuta pe cei cărora mă adresez”.
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Concentrează-te pentru a-ți dezvolta această resursă

internă. Activeaz-o în mintea ta de câte ori te găsești în
fața problemei în discuție. Nu uita: gândurile tale determină
ceea ce ești. Gândește intens și ai convingerea că
produsele și afacerea Forever îi vor ajuta pe cei cu care
vorbești, iar atitudinea ta va transmite acest mesaj. Repetă
în minte: ”Pot face acest lucru și voi avea succes!” iar
încrederea în forțele proprii îți va crește.
Instalează pe termen lung această abilitate.

Condiționează‑ți mintea ca să parcurgă acest exercițiu
de fiecare dată când te întâlnești cu o astfel de barieră.
Apelarea la resursele interne va deveni, astfel, un reflex iar
această nouă abilitate va deveni parte din felul tău de a fi.
Cuvântul ”resursă” provine din latină, ”re-surgere”, a crește,
a se ridica din nou. Fiecare nouă provocare poate fi privită
ca o oportunitate de a crește, de a trece la un alt nivel.
În asta constă frumusețea de a te dezvolta într-un mediu
dinamic precum Forever. Aici ai parte tot timpul de chemări
la acțiune, iar cei care îmbrățișează acest fel de a fi cresc
continuu, găsind de fiecare dată resursele interne care să-i
propulseze către viața pe care și-o doresc și pe care o
merită cu prisosință.

EXERCIŢIU
Este posibil ca forța de care ai
nevoie pentru un start bun să-ți
fie diminuată de un mare vampir
energetic: grijile. Atunci când
observi că mintea îți este ocupată
cu o problemă care te îngrijorează,
întreabă-te dacă poți face ceva
pentru a o rezolva. Dacă răspunsul
este NU, atunci de ce te mai
îngrijorezi? Iar dacă răspunsul este
DA, atunci fă ceea ce e de făcut, și,
din nou, de ce să te mai îngrijorezi?
Elimină stresul provocat de griji,
întrucât grijile, pentru un om de
acțiune, sunt inutile.

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

Dumitru Ionuț Stroe
Luxița Scutaru
Daniel & Maria Parascan
Csoma Josif & Melinda
Constantin & Tania Popa
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

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

Vajda Katalin

Niculina & Viorel Ciuchea

Valentin & Adriana Nițu

Silviu Ursu

Romina Doran

Gabriela Ursu

Marian & Dr. Monica Costiță

Maria Pop

Bandi Attila & Izabella

Dana & Costel Pop

Maria & Adrian Arghir

Carina & Sebastian Iacătă

Marilena & Dr. Teodor Culișir

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Vasilica & Dumitru Crăciun

Mariana Iuga

Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

Loredana Mirela Stoian

Marius & Milentina Marcus

Rodica & Ghiță Codoban

Mircea & Dana Olariu

Zenovia Riglea

Marinela Tuțuleasa
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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
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.
PROGRAM:
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.

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

Cluj Napoca

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

Constanţa

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 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.

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

18 Calificările lunii ianuarie

Calificările lunii ianuarie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Magdalena Abraham
Cristian Andrei Buciuman
Daniela-Victoria Calotă
Alina Chiriac
Floarea Chirteș
Cristina Cioară
Simona Cotiac
Maria-Alexandra Dinu-Turca
Fazekas Ruth Rebeca
Gáspár Katalin
Marcela Gavrilescu
Cornelia Elisabeta Gut
Gabriela Ion
Kadar-Hangai Zsuzsa & Ferencz
Gabriela Daniela Matei
Nicușor Ploșniță
Rahela Popovici
Portik Timea
Ancuța Porubski
Simon Gábor
Tóró Gyula
Geta Vacariu
Váncsa Zsuzsa
Cristina Beliman

Sibiu
Oradea
Craiova
Bacău
Ibănești, MS
Constanța
Pitești
Constanța
Oradea
Lazarea, HR
Fălticeni, SV
Tinca, BH
Constanța
Oradea
Ibănești, MS
Bacău
Pestere, BH
Lazarea, HR
Nădlac, AR
Sf. Gheorghe
Diosig, BH
Fălticeni, SV
Sf. Gheorghe
Strășeni, R. Mold.

Adrian Nicolae & Maria Rodica Prie
Titus Viorel Moca
Liviu Mutuleanu
Daniel & Maria Parascan
Gabriela Daniela Matei
Rodica & Ion Bolocan
Corina Bălan & Florin Laurențiu Guiu
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Titus Viorel Moca
Doina & Gavrilă Trif
Geta Vacariu
Mariana Iova
Dana Dimaca
Csigai Balog Anna Valeria & Ioan
Marilena Dumitrița Matei
Alina Chiriac
Ioana Florica Criste
Gidófalvi Attila & Katika
Ana Maria Scobercea
Czika Kristóf
Kandar-Hangai Zsuzsa & Ferencz
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Derzsi Sámuel & Etelka
Fiodor Beliman

Asistent Manageri

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

Nume
Czika Kristóf
Titus Viorel Moca
Liviu Mutuleanu

Localitate
Sf. Gheorghe
Oradea
Craiova

Sponsori
Bandi Attila & Izabella Enikő
Viorica & Viorel Moca
Marinela Tuțuleasa

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna ianuarie!
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

Ionuț & Georgiana Stroe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dumitru Ionuț Stroe
Daniel & Maria Parascan
Luxiţa Scutaru
Csoma Josif & Melinda
Constantin & Tania Popa
Vajda Katalin
Valentin & Adriana Nițu
Marian & Dr. Monica Costiţă
Romina Doran
Bandi Attila & Izabella

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Marilena & Dr. Teodor Culișir
Maria & Adrian Arghir
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Vasilica & Dumitru Crăciun
Marinela Tuțuleasa
Marius & Milentina Marcus
Niculina & Viorel Ciuchea
Mircea & Dana Olariu
Gabriela Ursu

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

FOREVER | România & Republica Moldova | Februarie 2018 | 226

Calificările lunii ianuarie 19

Manageri

Forever Business Owneri care au obţinut 120 de p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume
Elena Manea

Localitate
Iași

Senior Manageri

Sponsori
Constantin & Tania Popa
Forever Business Owneri care au 2 Manageri Recunoscuți în prima linie sponsorială.

Nume
Marius & Milentina Marcus

Localitate
Moșnița Nouă, TM

Calificări Globale

Sponsori
Nagy Ernő & Irma

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

Supervizori

Sponsori

Kosztya Sandor Robert
Malnasi Krisztina

Malnasi Alexandru
Kosztya Sandor Robert

Asistent Manageri

Sponsori

Andreea Cristina Miclea

Romina Doran

Manageri

Sponsori

Kollő Csaba & Erika
Andreea Gruia

Gidófalvi Attila & Katika
Marius & Milentina Marcus

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

Felicia & Siminel Sumanariu

Constantin & Tania Popa

Csoma Josif & Melinda

Dumitru Ionuț Stroe

Marilena & Dr. Teodor Culişir

Smaranda Sălcudean

STIMULENTUL 3

Derzsi Sámuel & Etelka

Marcela & Ion Şerban

Gizella & Marius Botiş

Romina Doran

Szabó Éva

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Mircea & Raluca Fage

Szabó József

Aurel & Veronica Meşter

Carina & Sebastian Iacătă

Marinela Tuţuleasa

Daniel & Maria Parascan

Mariana Iuga

Ramona Vingan

Maria Pop
Vajda Katalin

Top 20 p.c. totale

Aurel & Veronica Meşter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Romina Doran
Mircea & Dana Olariu
Derzsi Sámuel & Etelka
Csoma Josif & Melinda
Dumitru Ionuț Stroe
Kele Monika
Mariana Iuga
Smaranda Sălcudean
Constantin & Tania Popa

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

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

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Ada Andrea Anna

Tg.Secuiesc, CV

Birsan Catalina

Iasi, IS

Afloroaei Carmen

Husi, VS

Blaga Nicoleta

Iratosu, AR

Aldea Camelia

Com Palanca, BC

Bleah Gheorghe

Cimislia, R. Moldova

Alexe Mihaela

Tecuci, GL

Bobar Sergiu Florin

Valea Bradului, HD

Alim Bora Ilmaz

Constanta, CT

Boboescu Lia-Iasmina

Moldova Noua, CS

Ambrus Eniko

Gheorgheni, HR

Bochis Alina Maria

Cluj-Napoca, CJ

Amihaesei Marina

Iasi, IS

Bogdan Laura-Ioana

Oradea, BH

Amza Lavinia

Brasov, BV

Boicu Tudor-Catalin

Radauti, SV

Ancuta Mihaela

Pascani, IS

Bojica Cristiana-Marinela

Braila, BR

Andor Bacs

Sandominic, HR

Boldeanu Constantin

Braila, BR

Andrei Liana Adina

Iasi, IS

Bolocan Veronica

Leova, R. Moldova

Andresi Adriana

Simand, AR

Bolondut Maria Carmen

Sighisoara, MS

Anghel Gica

Miercurea Ciuc, HR

Bondar Andreia Georgiana

Bosanci, SV

Anghel Teodor

Galati, GL

Bonteanu Loredana

Poiana Teiului, NT

Apostol Maria-Cristina

Iasi, IS

Boros Eszter

Od.Secuiesc, HR

Ardeleanu Manuela

Bacau, BC

Bors Daniel

Iasi, IS

Asiei Gheorghita

Roman, NT

Borse Orsolya Klara

Cubulcut, BH

Aszalos Agnes

Vargata, MS

Botea Fanuta

Bailesti, DJ

Aszalos Reka Imola

Sat.Pasareni, MS

Bratu Camelia

Cerneti, MH

Atomei Adina Georgiana

Constanta, CT

Brinzan Andrei-Lucian

Bucuresti

Axinte Georgeta

Bacau, BC

Bucur Corina

Bucuresti

Baboi Claudia-Doina

Craiova , DJ

Bucur Daniela Maria

Targu Mures, MS

Bacalu Adriana

Grajduri, IS

Buga Mariana

Moldoveni, NT

Bacanu Rodica

Agigea, CT

Buhosu Daniela

Bacau, BC

Baciu Neculai

Vaslui, VS

Bulgaru Adriana

Hunedoara, HD

Badea Cristina Elena

Buftea, IF

Bunduchi Lucia

Rn Cahul, R. Moldova

Baetan Raluca-Andreea

Constanta, CT

Burduja Doina

Dubasari, R. Moldova

Baetu Valerica

Iasi, IS

Bureac-Plescan Daniel Constantin

Timisoara, TM

Baias Roxana Marina

Sanislau, SM

Butunoiu Ovidiu Petru

Brasov, BV

Bajko Attila

Ditrau, HR

Buzatu Viorica-Alina

Craiova , DJ

Balanean Natalia

Cluj-Napoca, CJ

Buzducea Costi Beniamin

Hateg, HD

Balauca Laura Maria

Biled, TM

Buzila Felicia Florica

Satu Mare, SM

Baldin Ionut Lucian

Brasov, BV

Calugar Nicoleta

Tg Mures, MS

Balika Terezia

Sf.Ghe, CV

Carabulea Gelu

Tecuci, GL

Balint Mirela

Sabaoani, NT

Cataonu Elena

Bucuresti

Balog Ileana-Elisabeta

Carei, SM

Catoiu Patricia Maria

Gerausa, SM

Baloi Mihaela

Com.Cosoveni , DJ

Cebotari Alexei

Rn Soldanesti, R. Moldova

Banu Cristian

Ploiesti, PH

Cenusa Andrea Iulia

Satu Mare, SM

Barabasi Csaba

Panet, MS

Chichinesdi Gavril Teofil

Oradea, BH

Barboianu Gabriela Roxana

Craiova, DJ

Chirea Bianca Lavinia

Constanta, CT

Barbu Geta

Jilavele, IL

Chirigiu Crina

Com.Voluntari, IF

Bardan Antonia

Suceava, SV

Chirila Petru

Oradea, BH

Barsan Marton-Andrei

Com Ghimes-Faget, BC

Chirtes Daniela

Ibanesti, MS

Bartha Csanad Levente

Sat.Malnas Bai, CV

Chivu Valentina

Resita, CS

Bedelean Florentina

Arad, AR

Cibotariu Mihaela

Bucuresti

Bejenaru Angela Gucovschi Ion

Chisinau, R. Moldova

Cioaza Camelia

Cluj-Napoca, CJ

Bercaru Doina

Chitila, IF

Ciobanu Ionela

Filipesti, BC

Bezostii Rodica

Straseni, R. Moldova

Ciobanu Maria

Com Tamaseni, NT

Bidulac Irina Sorica

Medias, SB

Ciobanu Maria

Com Fantana Mare, SV

FOREVER | România & Republica Moldova | Februarie 2018 | 226

Calificările lunii ianuarie 21
Nume

Localitate

Nume

Localitate

Ciobanu Nicoleta Alina

Bunesti, SV

Gagiu Maria

Bucuresti

Ciocanel Carmen Nicoleta

Teleorman, TR

Garbea Monica

Harghita, HR

Cirstea Vasilica

Ploiesti, PH

Georgescu Cristina-Ana

Boldesti-Scaieni, PH

Ciurdea Maria

Com Halaucesti, IS

Georgescu Valentina

Baicoi, PH

Ciurea Paul Gheorghe

Brasov, BV

Gereg Maria-Monica

Sighisoara, MS

Cliveti Ciprian Virgil

Constanta, CT

Gheorghe Marian

Borduselu, IL

Cocias Malina

Ibanesti, MS

Gheorghiu Virginia

Piatra Neamt, NT

Codila Natalia

Oradea, BH

Gherman Lucretia Florica

Arad, AR

Codrea Gheorghe-Petru

Ianculesti, SM

Ghiorghenita Florica

Constanta, CT

Cojoc Rodica

Josenii Birgaului, BN

Ghirvu Angela Irina

P.Neamt, NT

Cojocariu Angela

Galati, GL

Ghita Alina Mihaela

Craiova, DJ

Cojocaru Elena Simona

Navodari, CT

Giorgiev Ana Maria

Voiteg, TM

Cojocea George-Alexandru

Com Casin, BC

Gitman Ileana

Suceava, SV

Coman Remalia Tabita

Solovastru, MS

Gligor Elena

Oradea, BH

Costea Diana

Campina, PH

Golijan Anca

Timisoara, TM

Cotan Georgiana

Poiana, DB

Gorbuli Cristina

Singerei, R. Moldova

Cotiga Doina

Com Cazasu, BR

Gorga Neculai

Macin, TL

Cotofana Maria Adina

Pietrosita, DB

Goruken Gulsah

Constanta, CT

Cretu Alexandru-Constantin

Resita, CS

Gradinaru Tabita

Botosani, BT

Crisan Marieta

Targu Mures, MS

Grecu Aliona

Rn Criuleni, R. Moldova

Csapo Iuliana

Cluj-Napoca, CJ

Grigorean Margareta

Suceava, SV

Csergi Katalin

Gheorgheni, HR

Grozav Maricica Ionela

Rebra, BN

Damian Daniela

Galati, GL

Grueti Estera Oana

Utvin, TM

Dana Adnana

Mogosesti, GR

Gruieti Rebeca

Utvin, TM

Danila Carmen Georgeta

Ovidiu, CT

Guran Mirela

Eforie Nord, CT

Daraban Inga

Balti, R. Moldova

Gut Teodora Lidia

Tinca, BH

David Attila

Odorheiu Secuiesc, HR

Harhata Alexandrina

Drobeta Turnu Severin, MH

Demian Angela

Chisinau Bubuieci, R. Moldova

Harnu Aurelia

Eforie Nord, CT

Dim Ovidiu

Mircesti, IS

Henning Nicoleta Carmen

Com Chiscani, BR

Dim Stefan

Iugani, IS

Hercsik Ecaterina-Irina

Arad, AR

Dinis Maria

Chisoda, TM

Hodut-Fasie Ramona Florina

Oradea, BH

Dinu Niculina

Braila, BR

Hoekstra Estera

Deusu, CJ

Dombi Erika

Sat.Ditrau, HR

Horvath Lucian Sebastian

Timisoara, TM

Dorin Petrica

Iasi, IS

Hriscu Ana

Barlad, VS

Dospinescu Liviu-Dan

Bucuresti

Hurduc Tanta

Constanta, CT

Dragan Anita

Bacau, BC

Hutanu Gabriela

Tirgu Frumos, IS

Drienyovszki Zdenka

Nadlac, AR

Iacob Lavinia-Ecaterina

Com Vadu Moldovei, SV

Drimboreanu Dorina Aurica

Sibiu, SB

Iamandei Alina

Sacele, CT

Dudas Attila Csaba

Oradea, BH

Iancu Ioan

Aghires-Fabricii, CJ

Dumitru Delia Maria

Craiova, DJ

Ieremie Viorica

Suceava, SV

Dupu Eugen

Dorohoi, BT

Igna Maria Alexandra

Socodor, AR

Enache Iuliana Cristina

Com Ulmi, GR

Ilco Mircea

Bacau, BC

Epure Elena

Craiova, DJ

Ilie Rodica

Falticeni, SV

Fancsali Melinda

Targu Mures, MS

Inceu Arabela Paula

Baia Mare, MM

Farauanu Lucian

Bacau, BC

Ionescu Iuliana

Com Risca, SV

Farkas Maria

Satu Mare, SM

Iosef Emilia Oana

Cacuciu Vechi, BH

Florea Gelu Florinel

Aroneanu, IS

Iosub Loredana-Cristina

Sinmartin, BH

Florea Tamara-Adriana

Com Preutesti, SV

Irimia Andreea

Suceava, SV

Florescu Andreea Mihaela

Constanta, CT

Irimia Mihai-Catalin

Galati, GL

Focaru Alina-Alexandra

Timisoara, TM

Irina Georgeta

Suceava, SV

Foldes Kincso

Sat.Santionlunca, CV

Ispir Alina-Ionela

Mosnita Veche, TM
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Istoc Cristinel Iosif

Bacau, BC

Miler Maria

Comanesti, BC

Istrate Elisabeta

Cisnadie, SB

Mirsu Iulia Georgiana

Gaesti, DB

Iuhasz Dana Gina

Oradea, BH

Misici Ileana

Sangeorgiude De Padure, MS

Ivasiuc Tatiana

Falesti, R. Moldova

Mitroi Mariana-Georgeta

Giurgiu, GR

Karacsony Ilka

Ozun, CV

Mocan Mihaela-Floarea

Giroc, TM

Kaschauer Romeo Sigfried

Timisoara, TM

Monacu Ecaterina

Ialoveni, R. Moldova

Kelemen Jafet Sandor

Salard, BH

Mondan Doina

Strugari, BC

Kinda Zsuzsanna

Ditrau, HR

Morar Emil

Com. Ilva Mica, BN

Kindle Ibolya

Palota, BH

Morgovan Marilena-Paula

Tinca, BH

Kmety Mioara-Eugenia

Nadlac, AR

Morozan Svetlana

Rn Orhei, R. Moldova

Kocsis Catalina Tunde

Sarmasag, SJ

Munteanu Mihai

Codlea, BV

Kun Agnes Etelka

Cluj-Napoca, CJ

Muraru Simona

Iasi, IS

Lahman Stefan

Targu Mures, MS

Muresan Vasilica Dina

Sagu, AR

Laslau Sergiu Ioan

Oradea, BH

Murgoci Marcela

Barcea, GL

Lepadatu Victoria

Batos, MS

Musat Teodora

Com.Recea, AG

Lepcaliuc Monica Petruta

Suceava, SV

Nechita Ana-Maria

Medgidia, CT

Levarda Maria

Com Dulcesti, NT

Negel Mihaela

Mangalia, CT

Litean Gheorghe

Parta, TM

Negruta Eudochia

Telenesti, R. Moldova

Loghin Rafaela Cristella

Baia Mare, MM

Nemes Elena

Arad, AR

Lucaci Ioan

Com Tamaseni, NT

Nemethi Anita Krisztina

Odorheiu Secuiesc, HR

Lucaci Paul

Iasi, IS

Nicolai Raluca

Cumpana, CT

Lucan Alexandra Narcisa

Scheia, SV

Nituca Paul Andrei

Dorna Arini, SV

Luchian Veronica

Riscani, R. Moldova

Olaru Elena

Bucuresti

Lungu Ionela

Bucuresti

Olaru Olga

Bacau, BC

Lungu Rodica-Elena

Bacau, BC

Oporan Marian

Buzau, BZ

Lupsa Raluca Oana

Sighisoara, MS

Oras Mirela

Bacau, BC

Macaveiu Blanka

Corunca, MS

Osipov Tatiana

Stefan Voda, R. Moldova

Machitescu Mihaela

Bucuresti

Osoianu Darius Ionut

Iasi, IS

Macovei Bogdan

Baia Mare, MM

Pacurar Romina Florina

Satu Mare, SM

Malai Simona

Tarnaveni, MS

Paduraru Luminita

Bacau, BC

Malene Dan

Sibiu, SB

Palade Madalina

Pascani, IS

Manciu Andreea-Georgiana

Popesti-Leordeni, IF

Palaghita Maria Magdalena

Onesti, BC

Manciu Stratia

Bacau, BC

Palistan Maria

Com Mircesti, IS

Marchis Mariana Dorina

Valenii Somcutei, MM

Panait Tania Elena

Ploiesti, PH

Marcu Gratiela-Mirela

Ploiesti, PH

Pantea Iuliana

Utvin, TM

Marcu Zsuzsa Melinda

Band, MS

Papp Timea

Plaiesti, CJ

Mardari Vera

Rn Cahul, R. Moldova

Papuc Petronela

Tecuci, GL

Mare Raluca Mihaela

Brasov, BV

Pascaru Alexandru-Arthur

Iasi, IS

Marin Bogdan Ioan

Bucuresti

Pascutiu Stefan

Sibiu, SB

Marin Nicolae

Slatina , OLT

Pausan Rodica Camelia

Caras Severin, CS

Marinoiu Cristian

Ploiesti, PH

Pavel Cristina

Giurgiu, GR

Marius Madalina

Bucuresti

Paven Alina-Mihaela

Horia, AR

Marksteiner Attila-Stefan

Bacau, BC

Pecican Sebastian

Covasint, AR

Masliucov Sofia

Chisinau, R. Moldova

Peli Kovacs Zoltan

Sat.Cozmeni, HR

Matei Iuliana

Com I Creanga, NT

Peltea Ciprian

Constanta, CT

Mehesz-Maghiar Cristina Ana

Oradea, BH

Petre Geanin

Craiova, DJ

Mesea Mariana Denisa

Brezoi, VL

Petrovici Laura-Maria

Craiova, DJ

Mihai Mirela Elena

Bacau, BC

Pidghirnea Tatiana

Rn Soroca, R. Moldova

Mihai Petruta

Sapoca, BZ

Pintilie Georgeta

Constanta, CT

Mihaies Mihaela-Ramona

Com Gheraesti, NT

Pit Daniel-Marius

Arad, AR

Mihailescu Raluca Andreea

Ploiesti, PH

Pitigoi Emilia

Cluj-Napoca, CJ

Mihalyi Felicia-Irina

Oradea, BH

Pitis Boglarka

Carei, SM
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Localitate
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Plesca Silvia

Chisinau, R. Moldova

Sitar Rozalia Maria

Sibiu, SB

Podaru Cristina Maria

Com I Creanga, NT

Solosi Imola

Reghin, MS

Poenaru Violeta-Elena

Constanta, CT

Spataru Lidia Tabita

Zalau, SJ

Polgar Izabella

Lazarea, HR

Stan Diana Georgiana

Galati, GL

Pomucz Alexandra

Varsand, AR

Stanescu Laura

Craiova, DJ

Pop Alin Aurel

Cluj Napoca, CJ

Stanica Mioara

Bacau, BC

Pop Rodica

Salard, BH

Starpu Petronela-Pamela

Com Cindesti, NT

Pop Vasile-Augustin

Timisoara, TM

Statii Maria

Glodeni, R. Moldova

Popa Anamaria

Uidesti, SV

Stefan Adina Marinela

Constanta, CT

Popa Rodica

Oradea, BH

Stoica Claudia Adina

Timisoara, TM

Popescu Elena

Galati, GL

Stoica Tamara Felicia

Adam, GL

Popescu Maria Iulia

Bicaz, NT

Stoleriu Mariana

Com Bogdanesti, SV

Pricop Catalina

Comanesti, BC

Suciu Florina-Ancuta

Oradea, BH

Pricope Aurica

Miorcani, BT

Suciu Tiberiu Iulian

Gheorgheni, HR

Puiu Andreea

Brasov, BV

Sutu Liviu Marian

Bosanci, SV

Puscas Gina

Simleu Silvaniei, SJ

Szollosi Imre

Poian, CV

Putin Maria-Bianca

Manastur, AR

Tanase Lacramioara

Jurilovca, TL

Racz Laszlo

Lazarea, HR

Tarbuc Adriana-Mariana

Galati, GL

Radescu Elena

Bacau, BC

Tascu Elena

Iasi, IS

Radu Maria

Falticeni, SV

Taut Ionut-Cristian

Alesd, BH

Radulescu Monica

Buciumeni, GL

Tocaciu Andreia Carmen

Sighisoara, MS

Raduly Helen Iudith

Sacele, BV

Todericiu Cristina-Ioana

Tinca, BH

Rasina Bianca Raluca

Vulcan, HD

Todor Ecaterina

Hirsova, CT

Rebenciuc Paraschiva

Iasi, IS

Todoran Adriana Ramona

Ibanesti, MS

Resteanu Luminita-Elena

Sintandrei, BH

Toncu Eugenia

Hincesti, R. Moldova

Retevoescu Marta

Micesti, AG

Trifa Florica Mariana

Baia Mare, MM

Ridiche Mirela Sabina

Craiova, DJ

Trocan Carmen

Bucuresti

Riza Dorina Ramona

Surduc, SJ

Trufin Adriana

Bucuresti

Roata Ana Maria

Bosanci, SV

Trusca Doina-Mirela

Timisoara, TM

Roman Gheorghe Cornel

Stoina, GJ

Tudor Cornelia

Suceava, SV

Rosca Cornelia Ioana

Bucuresti

Tudorescu Virginia-Antoanela

Craiova , DJ

Rus Andreea Georgiana

Lunca, BH

Tudose Liviu Cosmin

Pancota, AR

Rus Lavinia Mihaela

Oradea, BH

Tufeanu Elena

Bucuresti

Rusinac Viorica

Varatec, SV

Tuica Razvan Constantin

Bucuresti

Sajo Csilla-Imola

Salacea, BH

Turcas Floare

Fetindia, SJ

Sandru Andreea-Iosefina

Comarnic, PH

Tustiu Tatiana

Dofteana, SV

Sandulet Gheorghita-Virgil

Bacau, BC

Uyhelyi Calina

Dumbrava, TM

Sarb Raluca

Oradea, BH

Vajda Emese

Eremitu, MS

Sarbu Rodica

Caransebes, CS

Vancsa Eszter

Targu Secuiesc, CV

Sardi Margareta

Sighisoara, MS

Vas Eva

Sat.Racu, HR

Sarkozi Loredana Florina

Arad, AR

Veres Crina Mihaela

Baratca, BH

Sava Alexandra-Iulia

Tirgoviste, DB

Veres Jozsef

M.Ciuc, HR

Sava Laura

Com Grivita, VS

Vesa Voichita

Arad, AR

Sava Onorica Aurora

Baia Mare, MM

Virna Mirela Roxana

Bucuresti

Sburlis Ana-Maria

Pantelimon, IF

Vitalyos Judit

Sf.Ghe, CV

Scheu Mirela

Poiana Stampei, SV

Voda Mioara

Cordun, NT

Scripca Ionela

Falticeni, SV

Vozian Tamara

Stefan Voda, R. Moldova

Scurtu Raluca Oana

Rebra, BN

Vultur Andreea

Navodari, CT

Semian Vasile

Dumbraveni, SV

Zainescu Elvira

Bucuresti

Simon Marioara

Cluj-Napoca, CJ

Zehan Alina

Ludus, MS

Simon Nicoleta Alida

Viseu De Sus, MM

Zonda Erika

M.Ciuc, HR

Sisoe Andrei

Cluj-Napoca, CJ
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