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Vedeta lunii - Must Try Kit



Acest citat puternic m-a făcut să mă 
gândesc la curaj și la ceea ce înseamnă 
să perseverezi, chiar și atunci când 
șansele îți sunt potrivnice. Pentru mulți, să 
fii curajos este același lucru cu a fi 
neînfricat –  nu îți este teamă de nimic și 
acționezi rapid și decisiv, fără nicio 
reținere. Dar să fii curajos nu înseamnă să 
nu ai nicio frică, ci să mergi înainte, chiar 
și atunci când îți este teamă. 

Nu există persoană căreia să nu îi fie frică 
de ceva, dar ceea ce contează cel mai 
mult este ce faci cu frica. O s-o lași să te 
oprească din drumul pe care l-ai ales sau 
o să ai curajul să treci prin ea? Am văzut 
atât de mulți FBO înfruntându-și fricile 
pentru a deveni mai puternici, mai 
încrezători și mai împliniți.

Este și povestea lui Marie Alice Degraff, 
care nu a renunțat niciodată la afacerea 
Forever, nici măcar atunci când țara ei de 
origine, Haiti, a fost aruncată în haos 
politic în 1991, ca urmare a unei lovituri de 

stat. A fost nevoită atunci să plece din țară 
împreună cu familia și cu nimic altceva 
decât hainele de pe ea, devenind astfel o 
refugiată. A fost încercată de un sentiment 
de teamă pe care mulți dintre noi nici 
măcar nu ni-l putem imagina, dar și-a 
reconstruit afacerea.

Și ce spuneți de Veronika Lomjanski, care 
și-a menținut afacerea literalmente pe linia 
de plutire, atunci când a fost nevoită să 
treacă produsele Forever cu feribotul pe 
un râu serbian, deoarece toate podurile 
fuseseră bombardate? În ciuda faptului că 
mare parte din orașul ei – Novi Sad – a 
fost distrusă, Veronika s-a asigurat că atât 
ea, cât și echipa ei și-au menținut afacerile 
și visurile în viață.

Peste tot în lume, Forever Business 
Owneri ca tine se confruntă cu propriile lor 
frici. Însă tu nu trebuie să treci prin situații 
extreme pentru a simți frica. Pentru unii, 
este vorba despre frica de a vorbi în 
public. Pentru alții, este teama de a fi 
respinși sau de a vorbi cu un străin despre 
Forever. Aceste emoții sunt naturale și 
multe persoane experimentează aceleași 
tipuri de frici cu ale tale.

Babe Ruth nu a privit eșecul ca pe ceva 
de care să îi fie frică. L-a considerat doar 
o parte normală a carierei lui și de fiecare 
dată când se dezechilibra și rata știa că 
este cu un pas mai aproape de 
următoarea reușită. Vei întâlni oameni care 
te vor descuraja sau care nu îți vor 
împărtăși viziunea. Este în regulă. Fiecare 
respingere te face să fii cu un pas mai 
aproape de următoarea ta realizare, 
indiferent că este un consumator nou sau 
calificarea la nivelul de Manager.

Știu că îți poți depăși temerile pentru că 
am văzut atât de mulți oameni ca tine 
făcând asta. Nu lăsa frica să te împiedice 
să dai totul. Poate că nu vei reuși de 
fiecare dată, dar nici nu vei eșua mereu. 
Vei învăța mult mai multe atunci când te 
vei dezechilibra și vei rata decât dacă ai 
reuși de fiecare dată.

Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Beneficiul
eșecului

Este greu să învingi o persoană care nu renunță niciodată. 
Fiecare lovitură mă aduce mai aproape de linia de finish. 
Nu-i permite niciodată fricii de a eșua să te împiedice să 
joci următorul meci.

– Babe Ruth. 

POATE CĂ NU VEI ATINGE MEREU 
LINIA DE FINISH, DAR NICI NU VEI 
EȘUA MEREU.
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E momentul vostru și  
nimic nu vă poate sta în cale

ierarhizată, ideea de afacere, inclusiv cea 
de network marketing, trece prin profunde 
și neîntrerupte transformări.

Metafora tradiţională pentru afacere este 
scara, dar cine înţelege ce se petrece în 
prezent în domeniile revoluţionare și în 
companiile deschizătoare de drumuri, așa 
cum este Forever, își asumă alt model. Nu 
a conduce, ci a-i inspira pe ceilalţi să preia 
frâiele propriei vieţi, nu a cere executarea 
unor sarcini, ci asumarea responsabilităţii, 
și personal, și ca grup, nu a intra în 
competiţie, ci a ţinti către măreţia propriilor 
acţiuni și rezultate.

Și mai mult decât orice, afacerea, 
profesionalismul și cariera Forever 
înseamnă să folosim marea oportunitate 
oferită de companie: a avea impact asupra 
din ce în ce mai multor oameni, a inspira 
un nou fel de a trăi, de a munci, de a 
relaţiona.

Forever ne cere prin valorile sale - și prin 
tot ce reprezintă chiar ne pune la dispoziţie 
șansa - să fim autentici. În compania 
noastră nu doar că nu e cazul să tragem o 
linie despărţitoare între afacere și ce iubim 
și suntem în adâncul inimii, dar lucrurile 
ies extraordinar doar atunci când venim 
în munca noastră, în prezentările noastre, 
în discuţiile pentru recrutare, în întâlnirile 
de echipă exact cu ceea ce iubim și ce 
suntem în adâncul inimii.

Știţi ce lucru impresionant am observat? 
Cele mai puternice motivaţii, cele mai 
însufleţitoare și durabile motivaţii ale 
superliderilor Forever România se 
alimentează din faptul că fiecare dintre ei 
muncește pentru lucruri de care îi pasă cu 
adevărat, dar și mai mult, din faptul că toţi 
muncesc împreună cu și pentru oameni de 
care le pasă cu adevărat.

Aţi observat cât de mult folosim în 
zilele noastre cuvintele „afacere”, 
„profesional”, „carieră”? Ni 
se spune că îmbrăcămintea și 
comportamentul pot trezi celorlalţi 
încrederea că avem o afacere 
prosperă, felul în care vorbim 
le arată dacă suntem adevăraţi 
profesioniști, iar pentru a ne 
construi cariera visată merită să 
facem planuri clare și eforturi să ne 
dezvoltăm continuu abilităţile.

Aceste observaţii și sfaturi sunt bune, iar 
când ţinem cont de ele duc la rezultate 
consistente. Doar că nu sunt suficiente și 
nu sunt esenţa afacerii, profesionalismului 
și carierei Forever. Priviţi-vă cu atenţie 
sponsorii care v-au convins să vă alăturaţi 
companiei noastre, urmăriţi reușitele 
marilor lideri care inspiră milioane de FBO 
din întreaga lume și veţi vedea că există 
ceva și mai important, ceva care ne face 
inconfundabili și de neoprit.

Este un fapt care se bazează pe acest 
adevăr simplu: dacă vrei să câștigi inima și 
mintea oamenilor cu care vorbești pentru 
a le prezenta oportunitatea Forever, e 
nevoie să-ţi faci munca în egală măsură cu 
inima și mintea. Nimeni nu are un fel de a fi 
profesional, de luni până vineri, și un fel de 
a fi personal în restul timpului. Totul este 
profesional și personal în același timp.

Totul înseamnă autenticitate, informare la 
zi, eficienţă, responsabilitate, seriozitate 
și totul înseamnă empatie, bucurie, 
entuziasm, crezuri și idealuri, iubire 
și respect profund pentru oameni, 
creativitate, spirit de echipă, plăcerea de a 
explora, de a construi, de a comunica.

Pe măsură ce lumea devine din ce în ce 
mai conectată și din ce în ce mai puţin 

Ce avem așadar de făcut pentru a 
ne împlini potenţialul de mari lideri în 
compania noastră? Să ne stabilim cu 
exactitate scopurile și strategiile pentru 
a le atinge. Să ne dezvoltăm continuu 
abilităţile. Dar mai ales să fim noi înșine 
și să ne facem munca foarte personal, 
participând nu doar cu mintea și voinţa, 
ci și cu inima, cu tot ce iubim, cu tot ce 
ne dă unicitate ca oameni. În felul acesta, 
suntem deschiși să ne pese cu adevărat 
de oamenii cu care suntem în echipă și de 
oamenii pentru care muncim.

Poate că ţelurile pe care vi le-aţi stabilit 
nu s-au împlinit încă. Nu contează. Focul 
acestor visuri este în voi, este viu. Puterea 
să le transformaţi în realitate este chiar 
mai mare astăzi în comparaţie cu ieri. E 
momentul vostru. Lăsaţi deoparte orice 
îndoială, orice amânare, orice gând 
descurajator.

E anul vostru – și în lunile obișnuite, și 
în perioadele de sărbători, și în timpul 
săptămânii, și în weekend. E anul vostru 
pentru a vă simţi și a arăta mai bine. E 
anul vostru pentru a întâlni și a recruta cei 
mai grozavi oameni. E anul vostru pentru 
a dubla succesul, pentru a dubla echipa, 
pentru a dubla calificările.

E anul vostru și nimic nu vă poate sta în 
cale.

Noi, împreună cu toată echipa din Sediul 
Central și din depozite, credem în puterea 
voastră și suntem bucuroși că împreună 
formăm echipa Forever România.

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra 
Country Manageri Forever România
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Mai bine

deloc

Imaginează-ți că o persoană a decis să 
scrie un roman și toată lumea cu care a 
vorbit despre asta i-a spus că este 
imposibil să reușească dacă nu scrie 
minimum zece pagini pe zi. Aceasta nu 
avea însă cum să dedice un asemenea 
timp pentru acest angajament, de aceea a 
amânat proiectul, fără a-și da seama că și 
dacă ar fi scris o singură pagină pe seară, 
ar fi fost mai aproape de terminarea cărții 
cu fiecare zi care trecea.

Te inspiră enorm Forever Business 
Ownerii care avansează rapid în Planul de 
Marketing, dar cantitatea de muncă pe 
care o depun să ajungă acolo poate părea 
copleșitoare. Te poți gândi că trebuie să 
dai același număr de telefoane zilnic ori să 
programezi la fel de multe prezentări de 
produse sau să petreci același număr de 
ore în social media. Te poți gândi chiar că 
acela este singurul mod prin care poți 
avea succes ca FBO. Pot să îți spun că nu 
este. Sunt numeroși FBO de succes în 
afacerea noastră care și-au luat mai întâi 
un răgaz pentru ei, pentru a deveni mai 

încrezători și a-și dezvolta abilități, pentru 
a ajunge apoi unde sunt astăzi. 

Chiar dacă tu ai timp să dai doar            
1-2 telefoane pe zi, tot ai realizat cu   
100% mai mult decât ai fi realizat 
nefăcând nimic. Dacă simți că zece 
telefoane pe zi înseamnă prea mult pentru 
tine, încearcă două. Planificarea unei 
singure prezentări de produse sau 
dezvoltarea unei relații cu un singur 
prospect te va aduce mai aproape de 
obiectivul tău decât dacă renunți complet 
și nu faci nimic.

Nu trebuie să dedici un număr exact de 
ore pe săptămână ori să ai experiență 
într-un domeniu anume pentru a-ți 
construi afacerea. Unul dintre lucrurile 
care fac oportunitatea Forever să fie unică 
este că nu trebuie să fii un expert în 
afaceri. Această oportunitate este pentru 
toată lumea și toată lumea este 
îndreptățită să muncească în ritmul 
propriu.

De fiecare dată când folosești un produs 
nou sau prezinți cuiva oportunitatea 
Forever, te dezvolți și mergi înainte. Lasă-ți 
pasiunea pentru produse și dorința de a-i 
ajuta pe alții să îți fie ghid. Pe măsură ce 
experiența și încrederea în tine însuți 
cresc, vei fi uimit de cât de multe poți 
realiza.

Amintește-ți, această afacere merită chiar 
dacă nu o faci bine la început. Nu trebuie 
să știi totul din prima pentru a avansa. 
Totul va veni cu timpul. Atât timp cât 
acționezi pentru a înainta, faci pași 
importanți în dezvoltarea ta, în 
îmbunătățirea vieții tale și ești mai aproape 
de visurile tale. 

Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan 
Președinte Forever Living Products

Probabil că ați auzit adesea spunându-se că dacă te 
apuci de ceva, trebuie să îl faci și bine. Dar eu nu cred că 
este așa. Cred că orice lucru de care te apuci trebuie dus 
la capăt, chiar dacă nu îl faci la fel de bine pe cât ți-ai dori. 
Dacă ne concentrăm să facem doar lucrurile la care 
suntem foarte buni, cum am mai învăța, cum am mai 
crește și ne-am îmbunătăți aptitudinile?  

decât
jumătate



Și-au dublat p
unctele, 

și-au dublat afacere
a

5Stimulent Forever
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deloc Îi felicităm pe toți cei care au transformat primele luni ale 
anului într-o fundație stabilă pe care construiesc succesul 
în 2019. Suntem #ForeverProud de calificații la stimulentul 
nostru de dublare la început de an.

Nivelul 1

Gabriela Lenuța Mazilu
Constantin Steriade
Debora-Andreea Ștefoi
Paula Cristina Mateiu
Ioan Dan Coloja
Ștefania Ana Gogoloiu
Cătălina Buleandră
Steluța Dobre
Ionela-Aurelia Vîlcea
Ioana Cecilia Ștefan
Adriana Bulgaru
Szekeley Margareta

Nivelul 2

Cătălin Iftimie
Anica Sufan

Nivelul 3

Daniela Sîrbu
Alisa Flavia Patko
Marius Răzvan Ștefănescu
Constantin & Ancuța Crăciun
Eleonora & Mihai Bucu



6

FOREVER | România & Republica Moldova | Aprilie 2019 | 240

Produsul lunii

Nicio baie fără produsele
din Must Try Kit

Indiferent că ești consumator sau dezvoltator 
de afacere Forever, Must Try Kit este pachetul 
care îți oferă îngrijirea corporală pe care o 
meriți și care îți poate schimba viața.

• Combină cele mai căutate și apreciate 
produse de îngrijire corporală

• Te ajută să fii un exemplu pentru ceilalți și 
să promovezi mai ușor produsele în jurul 
tău

• Împacă nevoile, dar și preferințele tuturor 
membrilor familiei tale – de la copii până 
la bunici

• Îl folosești ca pachet de testare - îl oferi 
perioade limitate de timp sau îl pui la 
dispoziție participanților la prezentările de 
produse, pentru ca ei să ia contact cu 
unele dintre cele mai valoroase produse 
din gama companiei

• Economisești timp și efort la cumpărături 
sau în a căuta produse pentru îngrijire, 
pentru că ai la un loc tot ce ai nevoie

• Te ajută să îți faci Activul mai ușor în 
fiecare lună (cumperi tu un pachet, faci o 
prezentare de produse cu prieteni și 

De ce Must Try Kit?

Îngrijirea din cap până în picioare capătă și mai mult sens atunci 
când ai într-un singur pachet toate produsele necesare ție și 
familiei tale. Must Try Kit este pachetul special gândit pentru 
momentele tale de relaxare, ducând îngrijirea corporală la       
nivel de ritual, cu produse de cea mai bună calitate.
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Produsul lunii

1 Aloe Lips – cu o concentrație extrem de ridicată de Aloe 
Vera Gel, balsamul asigură o hidratare optimă pentru buze în 
orice anotimp

1 Forever Bright Toothgel – pastă de dinți fără fluor 
pentru întreaga familie - cu gel de aloe, propolis și extract de 
mentă, este considerată una dintre cele mai apreciate de pe piață

1 Aloe First – celebru pentru proprietățile remarcabile în 
cazul arsurilor, First este mai mult decât atât – este ideal pentru 
îngrijire zilnică, putând fi aplicat pe piele imediat după epilat, dar 
și pe diversele iritații cutanate – calmează, regenerează, 
cicatrizează, hidratează și are efect antibacterian

1 Aloe Propolis Creme – nu trebuie să lipsească din 
trusa de prim-ajutor a familiei – este ideală pentru calmarea, 
refacerea și hidratarea țesuturilor afectate de arsuri, julituri, iritații, 
alergii, mai ales în cazul copiilor; emolientă și calmantă, această 
cremă are beneficii nebănuite, utilizatorii ei descoperindu-i 
continuu potențialul uimitor

1 Aloe Heat Lotion – emulsie pentru masaj, pregătită 
mereu să alunge durerile musculare și stresul; calmează rapid 
disconfortul apărut după efectuarea exercițiilor fizice

1 Ever-Shield Deodorant – fără săruri de aluminiu, 
alcool și zirconiu – poate fi utilizat imediat după epilare și nu 
pătează hainele; lasă pielea să respire și ține la distanță 
mirosurile neplăcute

1 Aloe Jojoba Shampoo – ideal pentru toate tipurile 
de păr, pe bază de gel de Aloe vera și ulei emolient din semințe 
de jojoba

1 Aloe-Jojoba Conditioning Rinse– completarea 
perfectă a șamponului, pentru hrănirea și răsfățul părului – cu 
proteine hidrolizate și complexul de vitamine B, reface firele 
deteriorate, oferă strălucire, iar părul devine mai ușor de coafat 
ca oricând

1 Aloe Hand Soap – este săpunul care “mulțumește” 
mâinile tuturor membrilor familiei – nu conține parabeni, iar 
formula îmbogățită cu gel de Aloe vera și extracte din fructe oferă 
o experiență minunată la fiecare spălare

1 Prosop alb/albastru 30 cm x 30 cm (în funcție de stoc)

prospecți, convingi încă 7 persoane să îl aleagă în comenzile 
lor și ți-ai făcut Activul)

• Este o idee grozavă de cadou pentru toți cei dragi, pentru că 
este o invitație la stilul de viață sănătos oferit de Forever (mai 
ales că vine Paștele)

• Poți înscrie ușor cu acest pachet persoanele care nu își pot 
achiziționa TOF-ul, dar care vor să înceapă totuși cu un 
avans drumul spre nivelul de FBO și spre o afacere de 
succes.

Ce produse conține Must Try Kit?

Înlocuiește, testează și observă 
schimbările din viața și afacerea ta!

Cod: #008
P.c.: 0.509



F.I.T. 
Programele Forever F.I.T au tot ce îți trebuie ca să preiei controlul asupra 
sănătății, să fii energic, să arăți și să te simți cel mai bine. Nu există o perioadă 
mai bună decât primăvara pentru a-ți reseta organismul și a-ți recăpăta pofta 
de viață și încrederea în sine. 

Fă primul pas cu C9, apoi alege programul F.I.T. care îți place și ți se 
potrivește cel mai bine. Și bucură-te după aceea de o viață sănătoasă Forever.

Resetează-ți 
corpul cu 

C9
9  

ZILE

Dacă vrei să îți pregătești corespunzător corpul 
și mintea pentru călătoria spre un TU mai în 

formă și mai sănătos pe termen lung,   
pachetul C9 este startul ideal. Iar de acum, te 
poți bucura de pachetul C9 personalizat cu 

băutura ta preferată din aloe. Poți opta   
între C9 cu Aloe Vera Gel,   

Aloe Berry Nectar sau   
Aloe Peaches. 

 

F15
Următorul pas spre un corp mai suplu și sănătos este 

pachetul F15, care-ți vine în întâmpinare cu diverse 
programe adaptate nivelului tău de activitate fizică, astfel 
încât să transformi cele 15 zile într-un stil de viață activ 
și să menții obiceiurile de alimentație și sport pe care ți 
le-ai însușit până acum. Ai de ales între F15 începător, 
intermediar sau avansat, în funcție de condiția fizică și 

numărul de kilograme pe care vrei să le pierzi.

Crește-ți

și tonifiază
-te cu rezistența f
izică 

CREAREA  
UNEI  

RUTINE

EXERCIȚII  
MAI  

INTENSE

15  

ZILE

FORMAREA 
 UNOR  

OBICEIURI

până la capăt

STABILEȘTE 
MINDSET-UL RESETEAZĂ 

ȘI PREIA 
CONTROLUL

CURĂȚĂ

500-600 
CALORII/ 

MASĂ
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VITAL5®

Alege-te cu obiceiuri sănătoase în alimentație pe termen lung 
cu programul VITAL5. Este conceput special pentru a furniza 

organismului nutrienții necesari, pentru a-ți completa carențele 
nutriționale și a-ți menține progresele obținute cu ajutorul 
programelor C9 și F15. Pachetul conține cinci tipuri de 

 produse care lucrează împreună pentru ca tu  
să arăți și să te simți mai bine 

Forever.

Definitivează
-ți

transformarea cu

Călătoria stilului de viață sănătos 
continuă cu obiceiurile bune dobândite 
până acum – asigură-ți o alimentație 
echilibrată, fă sport constant și, mai 
ales, transformă gelul de aloe într-o 
băutură zilnică, nelipsită din rutina ta.

Împreună, #FacemRomâniaFIT!

Trucuri simple și utile 
CÂNTĂREȘTE-TE ȘI MĂSOARĂ-TE

Folosește aplicația F.I.T. sau notează-ți în broșură rezultatele 
înainte și după fiecare program pentru a-ți urmări cu exactitate 
parcursul către un TU mai în formă și mai sănătos. Este și un truc 
motivațional, deoarece la fiecare dintre aceste măsurători descoperi 
că ești mereu cu un pas mai aproape de obiectivele tale. 

NOTEAZĂ-ȚI PROGRESELE
Folosește aplicația sau broșura pentru a-ți nota mesele, gustările, 
numărul de calorii, măsurătorile și tot ce mai ține de program. Doar 
așa îți vei putea face o imagine de ansamblu asupra parcursului și 
rezultatelor tale.

HIDRATEAZĂ-TE CONSTANT
Hidratarea este crucială în programul C9 și esențială în 

F15, când nivelul de exerciții crește și efortul este mai 
mare. Bea cel puțin 8 pahare cu apă. 

REDU CONSUMUL DE SARE
Sarea este un impediment în călătoria ta spre a 
arăta și a te simți mai bine, deoarece contribuie 
la retenția apei în organism și îți poate îngreuna 
demersul spre obiectivul mult dorit. Dacă nu poți 
renunța complet, redu substanțial consumul 
ei sau înlocuiește-o cu mirodenii pentru a 
aromatiza mâncarea.

9Stil de viață Forever
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Perla
din firul d

e nisip

Faptul că lucrez în București și locuiesc împreună cu familia în afara 
lui prezintă multe avantaje, dar și un dezavantaj major: naveta zilnică. 
Petrecem cel puțin o oră pe zi în mașină, de multe ori stând în coloană. 
Pentru că obișnuința este a doua natură a omului, la câteva luni de la mutare                
ne-am împăcat cu ideea. Treptat însă am transformat acest dezavantaj într-o 
oportunitate. Timpul pierdut la volan a devenit timp câștigat.

Cum am făcut asta? Vorbind la telefon 
cu cei dragi sau cu partenerii de afaceri 
(hands-free, desigur). Ascultând muzică 
bună sau un audiobook util. Meditând. 
Și, mai ales, petrecând timp de calitate 
cu copiii noștri, care ne însoțesc pe drum 
către și de la școală. Au fost situații în care 
realmente am regretat lipsa unei coloane 
de mașini la intrarea în București, pentru 
că asta a scurtat timpul petrecut alături 
de ei.

Naveta zilnică, o dificultate care există 
încă în viața noastră, ne-a dat șansa de a 
ne apropia de copii. Concluzia este că o 
aceeași situație poate fi interpretată drept 
o problemă sau o oportunitate. Depinde 
de modul în care o privești și de ceea ce 
faci cu ea.

Dacă ar fi să dau definiția a ceea ce se 
numește problemă sau provocare, ea 
este situația care te împiedică să-ți atingi 
obiectivele în modul în care îți dorești. 
Pentru a găsi oportunități în fiecare 
provocare, întreabă-te ce noi abilități îți 
poate ea aduce sau ce situații favorabile îți 
poate deschide. 

Condițiile de participare la un raliu 
sunt provocatoare? Însă și câștigurile 
sau recompensele sunt proporțional mai 
mari. Asta înseamnă că ești obligat să 
te apleci mai mult asupra afacerii tale 
Forever, să obții mai multe rezultate pentru 
că, în final, reprezintă oportunitatea de a 
face mai mult profit. 

Ambalajul produsului Aloe Vera Gel 
este acum Tetra Pak? Înseamnă că ai 
șansa de a atrage atenția și simpatia unui 
segment nou de consumatori: iubitorii de 
natură, cei cărora le pasă de mediu. 

Gustul gelului de aloe sau textura sunt 
diferite acum și iscă nemulțumiri sau 
o oarecare doză de neîncredere? Nu 
este motiv de a te demotiva, dimpotrivă, 
o astfel de remarcă îți dă ocazia să explici 
ce înseamnă un produs cu 99.7% gel de 
aloe, fără conservanți artificiali, și cu mai 
multe beneficii decât în trecut. Însă pentru 
asta, trebuie să cunoști în primul rând tu 
produsul foarte bine.

Afacerea Forever se derulează tot 
mai mult în mediul digital? Transformă 
acest lucru într-o oportunitate. Învață 

și exersează tehnici de comunicare și 
vânzare în online. Vei economisi timp, vei 
avea mai multă flexibilitate și posibilitatea 
de a te adresa, practic, unui număr foarte 
mare de clienți potențiali.

Transformarea unei probleme într-o 
nouă oportunitate îți dă ocazia să 
scapi de vechi obiceiuri, care poate 
îți aduceau deservicii. O coadă tot mai 
mare la ghișeul de plată a facturilor te face 
să renunți la acest obicei și să treci la plata 
lor online. Sau chiar la împuternicirea către 
banca ta de a face automat aceste plăți 
din contul personal. 

Uneori, o problemă îți dă o scuză, 
care duce la o nouă oportunitate. 
Angajatorul tău actual nu te plătește pe 
măsura muncii pe care o depui? Această 
situație îți dă suficiente motive să te 
gândești să renunți la job și să îmbrățișezi 
o carieră full-time ca FBO.

Alteori, o problemă te forțează să 
faci o schimbare, iar acest lucru îți 
deschide noi orizonturi. Un manager 
confruntat cu o scădere a cererii în piață, 
sau cu o criză financiară, trebuie să facă o 
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alegere. Fie economisește, la rândul lui, în 
cadrul propriei afaceri, fie își impulsionează 
organizația spre a se transforma. Va găsi 
astfel noi piețe de desfacere sau alte 
nevoi ale oamenilor pe care produsele și 
serviciile sale să le poată satisface.

Există însă și situații în care găsești o 
oportunitate în a renunța. Ai sponsorizat 
o persoană care îți e dragă și te străduiești 
de mult timp să o faci să devină un bun 
FBO, dar rezultatele întârzie să apară? 
Atunci renunță la a mai investi timp și 
energie în acea direcție și reorientează-te 

către alte persoane sau proiecte în care să 
îți valorifici resursele.

Timpul și energia ta sunt resurse limitate. 
Este păcat să le pierzi plângându-te 
de problemele pe care le întâmpini sau 
căutând cauze și vinovați, mai ales 
atunci când nu stă în puterea ta să 
schimbi respectiva situație. Și este total 
neproductiv.

Mai bine te concentrezi la a găsi soluții, la 
a transforma problema într-o oportunitate 
sau, pur și simplu, la a trece mai departe.

Dacă pentru un om aflat pe o plajă, un 
fir de nisip adus de vânt în ochi poate 
fi o problemă, același fir de nisip depus 
într-o scoică poate deveni o perlă. Sigur 
că este nevoie de timp și efort pentru 
această transformare, dar rezultatul este 
sublim. ”De ce”-ul tău inițial, cel care te-a 
determinat să devii FBO, a fost firul de 
nisip, problema care te-a împins spre 
oportunitatea Forever. Cu abordarea 
potrivită pentru fiecare provocare pe 
care o întâmpini, afacerea ta va deveni o 
superbă perlă, o încununare a efortului pe 
care l-ai depus în tot acest timp.

Exerciţiu
Trage aer în piept și abordează starea de 
spirit a unui om optimist. Apoi trasează o 
linie verticală pe mijlocul unei foi albe de 
hârtie. În jumătatea stângă scrie deasupra 
titlul PROBLEME, iar în partea dreaptă titlul 

OPORTUNITĂȚI. Listează în stânga câteva 
probleme cu care te confrunți în acest 
moment. Apoi dă frâu liber imaginației și 
creativitătii, iar în partea dreaptă descrie 
oportunitățile pe care le vezi în fiecare 
problemă. Fă-o cu o atitudine pozitivă. 
Surprinde-te cu ideile care îți vin. Apoi 

pune-le în practică. Astfel vei depune un 
nou strat de sidef pe suprafața perlei care 
se numește afacerea ta Forever.

Alexandru Israil 
Specialist marketing

PROBLEME OPORTUNITĂȚI
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Donează și cultivă viață și speranță. Ce poate fi mai frumos, într-o 
afacere ca a noastră, al cărei motor de creștere este dragostea pentru 
oameni, decât să simți că acțiunile tale contribuie la un scop măreț?

Oferind foarte puțin de la tine faci mult bine în jurul tău, chiar dacă uneori 
este greu să îți dai seama de impactul pe care un gest, oricât de mic, 
îl are în viața altcuiva. Știai că prin toate evenimentele organizate până 
acum de Forever în parteneriat cu RAH, inclusiv cele din țara noastră, am 
salvat de la foamete 24.918 vieți?

Numărul persoanelor afectate de foamete crește de la o zi 
la alta din cauza economiei în derivă, schimbărilor climatice, 
războaielor, conflictelor politice și nu numai, care afectează 
accesul la resurse și condamnă milioane de oameni din 
întreaga lume la malnutriție și, nu foarte târziu după, la 
moarte.

În prezent, 1 din 9 persoane suferă de foame. Pare greu de 
crezut, dar este o realitate a zilelor noastre și un lucru pe 
care, dacă rămânem solidari, îl putem schimba. Împreună 
cu organizația Rise Against Hunger, al cărei obiectiv este 
de a eradica foametea în lume până în 2030. Și noi chiar 
credem că împlinirea acestui țel este posibilă!

Și suntem bucuroși și recunoscători că lumea globală 
Forever, cu sprijinul Rise Against Hunger, pune un umăr 
stabil și solid în acest sens, prin cele 5 milioane de pachete 
cu alimente pe care și le-a asumat până la sfârșitul anului 
în curs.

România este mereu acolo unde este nevoie de ea, iar 
această campanie nu a lăsat indiferentă familia Forever 
din țara noastră în trecut și suntem convinși că nu o va 
face nici anul acesta. Ne place să muncim, să ajutăm, să 
lucrăm în echipă și să ne bucurăm împreună de rezultate. 
Este, până la urmă, ceea ce facem în fiecare zi în afacerile 
noastre.

Simte-te bine. 
Fă bine. 
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Este cu adevărat inspirator să vedem atâtea 
vieți schimbate prin Rise Against Hunger în 
parteneriat cu Forever! 

Donează și tu în centrele noastre de distribuție 
sau pe foreverliving.ro la fiecare comandă 
plasată și hrănește o persoană. Iar pe 25 mai, 
vino alături de noi la Brașov. 

Biletul de intrare la sesiunea de împachetare 
este noul tricou al generozității, disponibil 
deja la vânzare în toate centrele de distribuție 
Forever din țară. Acesta costă 50 de lei/bucată, 
iar toți banii strânși în urma vânzării vor fi 
direcționați în campania Rise Against Hunger.

#ForeverWeRise

Ajutam impreuna!

Sustinem organizatia

Rise Against Hunger

in lupta pentru 

eradicarea foametei in lume.

APASA AICI SI CONTRIBUIE 
CU 5 LEI

FINALIZEAZA COMANDA

Și anul acesta vom da o mâna de ajutor și ne vom aduna 
la Brașov, într-o nouă sesiune Rise Against Hunger. 
Pe 25 mai, imediat după Success Day, te așteptăm 
împreună cu echipa, să împachetăm nu mai puțin de 
70.000 de porții de alimente, care vor ajunge la cei care 
au mai mare nevoie de ele.

Cine sunt aceștia? Sunt mulți, au visuri mari, sunt 
muncitori, au familii frumoase și speră ca într-o zi foamea 
să nu mai fie gândul cu care se trezesc dimineața și 
adorm seara. Ali și Jona sunt doar două dintre destinele 
schimbate cu sprijinul RAH:

Ali are 53 de ani, este din Burkina Faso, iar în tinerețe s-a 
îmbolnăvit de lepră. A reușit să se vindece după 20 de ani 
de tratamente dureroase, dar nu și-a mai putut folosi deloc 
degetele de la mâini și picioare. În această situație, găsirea 
unui loc de muncă s-a dovedit a fi un proces aproape 
imposibil pentru el, aflându-se în situația de a nu avea un 
venit și a nu putea asigura hrana de zi cu zi a familiei sale. 
Cu câțiva ani în urmă, a început să primească pachete cu 
alimente de la Rise Against Hunger. ”Aceste donații 
ne ajută pe noi, cei vulnerabili, să avem 
speranța că putem trăi și că putem construi 
un viitor mai bun pentru copiii noștri.”, 
mărturisește Ali astăzi.  

”Viața este foarte grea pentru noi și mă 
rog în fiecare zi să putem mânca ceva.”- 
Jona este mama a trei copii, are 34 de ani și este din 
Filipine. Mărturisește că, pentru ea, cea mai mare 
provocare este să asigure mâncare familiei, deoarece 
din cauza alimentației deficitare, suferă de malnutriție. 
În prezent, copiii ei primesc pachete cu alimente de la 
Rise Against Hunger, iar Jona are încredere că acestea 
îi vor ajuta să ajungă la o greutate normală. Cu sprijinul 
Rise Against Hunger, ea a reușit să economisească bani, 
pe care dorește să-i investească în educația și viitorul 
copiilor ei. 

5 MILLION MEALS
2 YEARS
1 FOREVER FAMILY

foreverliving.com

Intră pe canalul nostru de Youtube - Forever Living Products Romania HQ - și caută filmuletul Rise Against Hunger Romania, pentru a vedea ce 
atmosferă grozavă te așteaptă!
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Doar în lunile aprilie-mai, ai 
15% reducere la fiecare trusă 
infinite by Forever achiziționată și 
10% reducere la fiecare produs 
individual cumpărat din această 
gamă, iar veștile bune nu se 
termină aici: punctele credit rămân 
aceleași. Anunță-ți echipa, prietenii și 
cumpără din timp cadourile de Paște cu 
care să îți surprinzi apropiații. Singurul 

Infinite by Forever este oferta pe care pielea ta nu o poate refuza primăvara 
aceasta și plăcerea supremă pe care i-o poți oferi după sezonul rece. În 
perioada anului în care tenul are nevoie mai mult ca oricând de hidratare, 
hrănire și atenție, îți oferim reduceri la gama care a făcut revoluție în industria 
frumuseții.

dezavantaj pe care îl vei întâmpina este 
că, după utilizarea produselor, nu vei mai 
face față solicitărilor. Au “pățit-o” deja alții 
înaintea ta. Industria de produse antiaging, 
din care face parte gama infinite, crește cu 
12.5% în fiecare an. Interesul femeilor, dar 
și al bărbaților, pentru produse și pentru o 
îngrijire de calitate este în creștere.

Ne place să inovăm. Am făcut-o și cu 
această gamă pentru care am folosit 

Oferta pe ca
re 

ingrediente și tehnologii revoluționare, dar 
și descoperiri științifice de ultimă oră. Trei 
produse de îngrijire a pielii – hydrating 
cleansing, firming serum, moisturizing 
cream – și un supliment alimentar dedicat 
frumuseții – firming complex – formează 
împreună echipa imbatabilă în lupta cu 
îmbătrânirea și urmele pe care anii le lasă 
pe tenul tău.

pielea ta
nu o poate 

refuza
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Dar cel mai mult ne place să demonstrăm că funcționează. Iar infinite și-a câștigat 
deja fani în întreaga lume și continuă să ofere experiențe uimitoare în ritualul de 
îngrijire a pielii.

“Schimbările sunt vizibile la două luni după utilizarea gamei 
infinite by Forever”, “sunt fericită cu noul meu ten – curat, 
hidratat, hrănit cu tot ce îi trebuie”, “am descoperit că nu pot 
lupta cu îmbătrânirea, dar îi pot estompa semnele pe chipul 
meu”, “îmi place că are grijă să fiu frumoasă de la interior spre 
exterior”. “Sunt deja la a doua trusă”. “Cel mai mult îmi place 
că îți oferă o îngrijire completă – de la procesul de demachiere, 
curățare și hrănire, până la tonifiere și hidratare intensă.”, “Am 
renunțat și la baza de machiaj, pentru că firming serum este 
ideal înainte de aplicarea machiajului.”

Acestea sunt doar câteva dintre părerile celor care au testat trusa infinite by 
Forever. Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt. O simplă căutare pe internet a 
recenziilor cu privire la această trusă vă pune față în față cu persoane din lumea 
întreagă care au descoperit în infinite by Forever un prieten de nădejde al tenului 
lor și o piedică în calea semnelor inevitabile și inestetice ale îmbătrânirii.

Nimic nu îți poate oferi o certitudine mai mare că faci bine ceea ce faci decât 
satisfacția celor care îți folosesc produsele. Calitatea contează și am demonstrat 
că produsele infinite livrează ceea ce promit.

După doi ani de la lansarea trusei și a produselor individuale din ea, putem spune 
cu certitudine că avem cel mai complet, hrănitor și eficient kit de îngrijire, în 
special a tenului matur și a pielii uscate. Și suntem #ForeverProud ori de câte ori 
primim reacțiile celor care le-au descoperit beneficiile.

hydrating cleanser– curăță în 
profunzime, îndepărtează cu succes machiajul și 
pregătește pielea pentru următorii pași din rutina 
de îngrijire

firming complex – primul supliment 
Forever destinat exclusiv frumuseții este creat 
din combinația unor ingrediente selecționate 
special pentru a lupta cu efectele îmbătrânirii de 
la interior spre exterior – vitamina C, biotină și 
colagen marin; este partenerul ideal al serului, 
care este și următorul pas din procesul de îngrijire 
marca infinite

firming serum – premiat în industria 
frumuseții pentru rezultatele spectaculoase, este 
considerat asul din mâneca întregului ritual de 
îngrijire a tenului; este și produsul pentru care 
am folosit cele mai avansate și spectaculoase 
descoperiri științifice în domeniu; are la bază 
gelul nostru de aloe, dar și ingrediente special 
selectate pentru a spori fermitatea pielii, a reduce 
ridurile și a oferi un aspect catifelat și sănătos 
tenului

restoring creme – ultimul pas al ritualului 
nostru revoluționar nu putea fi decât o cremă 
ultrahidratantă, cu absorbție rapidă, pentru care 
s-au folosit nu mai puțin de 15 ingrediente cu 
beneficii crescute pentru sănătatea pielii

Cu infinite by Forever nu doar vei simți diferența,
ci o vei și vedea.

15Cadou Forever
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Felicitări Forever Business Ownerilor la 
nivel de Manager și mai sus care, în luna 
martie, au acumulat minimum 100 p.c. 
non-manageriale + personale (după 
calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Felicitări Forever Business Ownerilor la 
nivel de Manager și mai sus care, în luna 
martie, au acumulat minimum 60 p.c. 
non-manageriale + personale (după 
calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

CLUB100

CLUB60

Daniel & Maria Parascan

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Vajda Katalin

Vasilica & Dumitru Crăciun

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Csoma Josif & Melinda

Mariana Enii

Elena Moraru

Marian & Dr. Monica Costiță

Marius & Milentina Marcus

Dumitru Ionuț Stroe

Niculina & Viorel Ciuchea

Carina & Sebastian Iacătă

Silviu Ursu

Maria Pop

Ulbrecht Susana & Gavril

Pethő Roland Tiberiu

Monica & Cristian Lepădatu

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Daniela Levărdă & Alexandru Chiș

Andreia Marinela Deac

Constantin & Tania Popa

Viorica & Viorel Moca

Ana & Gabriel Piparcă

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Benkő Szidonia & Janos Levente

Ramona Pop
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SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
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 București, după orele 17:00 puteţi suna la 
numărul 0728 88 00 41.  

PROGRAM: 

  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.

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 

nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde –                                  
suport_comenzi@foreverliving.ro

nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit –                                             
suport_as400@foreverliving.ro

nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fișe bancare, proceduri de          
înregistrare fiscală – suport_contabilitate@foreverliving.ro

nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro

ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ.       
NE POȚI CONTACTA ASTFEL:

Forever Living Products Romania HQ

Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro.
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Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

În perioada sărbătorilor de Paște, 
programul centrelor de distribuție 

Forever va fi următorul:

Sâmbătă, 20 aprilie, program normal în toate centrele                                    
de distribuție – 10:00 – 14:00.

Luni, 22 aprilie, Centrul de Distribuție din Cluj-Napoca este închis

Vineri, 26 aprilie, program ca pentru o zi de sâmbătă – 10:00 – 14:00.

Sâmbătă, 27 aprilie – Centrele de Distribuție din toată țara sunt 
închise.

Luni, 29 aprilie, Centrele de Distribuție din toată țara sunt închise,                                       
cu excepția celui din Cluj-Napoca, care va funcționa după program 

normal.

Marti, 30 aprilie, program normal de lucru în toată țara.

Miercuri, 1 mai, Centrele de Distribuție din toată țara sunt închise.

Pentru orice informații legate de companie sau produse, 
vă stăm oricând la dispoziție pe foreverliving.ro



Top 20 p.c. non-manageriale
Daniel & Maria Parascan 
Vajda Katalin 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Dr. Cristina & Gabriel Cristache 
Elena Moraru
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Csoma Josif & Melinda 
Vasilica & Dumitru Crăciun
Marian & Dr. Monica Costiță 
Marius & Milentina Marcus 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Calificările lunii martie

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

Niculina & Viorel Ciuchea
Dumitru Ionuț Stroe 
Mariana Enii
Carina & Sebastian Iacătă 
Silviu Ursu 
Pethő Roland Tiberiu 
Andreia Marinela Deac
Monica & Cristian Lepădatu 
Constantin & Tania Popa
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 

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

Nume Localitate Sponsori
Dorina & Bogdan Hilohi Tg. Ocna, BC Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

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

Daniel & Maria Parascan

Nume Localitate Sponsori

Vica Anicăi Tg. Ocna, BC Dorina & Bogdan Hilohi

Banffy Zita Sat Catalina, CV Livia Deneș

Csákány Zsuzsanna Sat Catalina, CV Bánffy Zita

Dumitra Deac Constanța Aurelia & Ioan Zaharia

Livia Deneș Sat Catalina, CV Benkő Szidónia & János

Carmen-Aurora Dumitrașcu Brăila Tatiana & Vasile Tofan

Nicoleta Dumitru Constanța Dumitra Deac

Alexandra-Cristina Ioniță Moreni, DB Viorica & Ștefan Roșu

Korponay Roxana Baia Mare Ulbrecht Susana Andrea & Gavril

Lemhényi Erika Valea Seaca, CV Benkő Szidónia & János

Liviu Moraru Tg. Mureș, MS Aurel & Veronica Meșter

Lidia Mușat Constanța Iuliana Mirela Popescu

Monica Nicoleta Olteanu București Maria Pop

Rodica Petrule Cluj-Napoca Smaranda Sălcudean

Ion Emil Șerban Craiova Adi Nicoleta Curelea

Anica Sufan Craiova Liliana & Marin Ilina

Corneliu Suian Satu Mare Ligia-Sabina Suian

Ana Magdalena Sumlea Tg. Mures Doina Pascu

Székely Margareta Budila, BV Csoma Josif & Melinda

Alexandra Raluca Vichiriuc Botoșani Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

Dionisie Crețu Sat Sîngereii Noi, Rep. Moldova Mariana Enii
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Top 20 p.c. totale
Aurel & Veronica Meșter 
Vajda Katalin
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Gizella & Marius Botiș 
Maria Pop
Daniel & Maria Parascan
Camelia Dincuţă
Marius & Milentina Marcus 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

STIMULENTUL 1 

Bandi Attila & Izabella

Viorica & Neculai Bărdașu

Fiodor Beliman

Niculina & Viorel Ciuchea

Rodica & Ghiță Codoban

Marian & Dr. Monica Costiță

Vasilica & Dumitru Crăciun

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Csoma Josif & Melinda

Marilena Culișir

Derzsi Etelka & Sámuel 

Romina Doran

Mircea & Raluca Fage

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Andreea Gruia

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

Nagy Ernő & Irma
Ramona Vingan
Dr. Cristina & Gabriel Cristache 
Derzsi Etelka & Sámuel 
Smaranda Sălcudean 
Vasilica & Dumitru Crăciun
Ulbrecht Susana & Gavril
Dumitru Ionuț Stroe 
Csoma Josif & Melinda 
Carina & Sebastian Iacătă 

Carina & Sebastian Iacătă

Elisabeta Maria Iuga

Viorica & Viorel Moca

Valentin & Adriana Nițu

Mircea & Dana Olariu

Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

Iuliana Mirela Popescu

Felicia & Siminel Sumanariu

Dumitru Ionuț Stroe

Smaranda Sălcudean

Marcela & Ion Șerban

Szabó József

Szabó Éva

Ulbrecht Susana & Gavril

Marinela Tuţuleasa

STIMULENTUL 2

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Camelia Dincuţă

Kele Mónika

Marius & Milentina Marcus

Nagy Ernő & Irma

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Constantin & Tania Popa

Ramona Vingan

STIMULENTUL 3

Gizella & Marius Botiș

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Aurel & Veronica Meșter

Daniel & Maria Parascan

Maria Pop

Vajda Katalin

Calificări Globale Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna februarie.

Aurel & Veronica Meșter

Supervizori Localitate Sponsori

Adina Lukács București Cătălin Vădăștreanu

Alexandra Pasla  Craiova Adi Nicoleta Curelea

Alisa Flavia Patko Sebiș, AR Giullia Suca

Mirela Ramona Mutea Măgureni, PH Florica Iacătă

Vasilica Mihai  Târgu Cărbunești, GJ Adela Leoncu

Manageri Localitate Sponsori

Attila Csaba Dudás  Oradea Cintei, AR Violeta Ganbutan

Asistenti Manageri Localitate Sponsori

Claudia Elena Popovici Constanța Cintei, AR Carina & Sebastian Iacătă 

Cristina Maria Berbece Fundeni, IF Claudia Popovici
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate

Abrus, Boglarka Vlahita

Adamachioae, Antonela Hudesti

Adetu, Victoria Buzau

Aiordachioaie, Andreea Popesti-Leordeni

Albert, Emilia Valea Lupului

Albu, Cristina Constanta

Albu, Georgeta Floresti

Alcaz, Mihaiela Bacau

Alecu, Alexandra Daniela Chiajna

Alexandru, Dragos Mesesenii De Sus

Ambrus, Hajnalka Sf. Gheorghe

Andras, Andrea Miercurea-Ciuc

Andrei, Aura Maria Glina

Andries, Alina-Elena Margineni

Andries, Veronica Fagaras

Androne, Camelia Marieta Deva

Andronic, Tamara Hincesti,  R. Moldova    

Anghelache, Violeta Buzau

Anghelescu, Marinela Medgidia

Apostol, Veronica Pascani

Avram, Valentina Corina Brasov

Avramescu, Flavia Brasov

Baba, Viorica Bistrita

Baciu, Maria Lorena Buhusi

Baciu, Mihaiela Com. Tamaseni

Baciu, Vasilica Bacau

Badea, Dobrita Selimbar

Badita, Marcela Mari Filiasi

Bahrim, Gabriela Galati

Balaci-Duma, Manuela-Corina Lugoj

Balan, Madalina Costina Moinesti

Balau, Iulian-Tudor Moinesti

Balazs, Zsuzsanna Miercurea-Ciuc

Balcanu, Lenuta Ionela Dofteana

Nume Localitate

Balint, Etelka Sat Sincrai

Baltaret, Lenuta Bacau

Bargauan, Cecilia Suceava

Barzan, Lavinia Maria Brasov

Batirescu, Larisa Cahul,  R. Moldova   

Belean, Sorina Gabriela Targu Mures

Bertescu, Raluca Bucuresti

Bican, Adriana Bucuresti

Birou, Timea Violeta Tasnad

Bistrian, Paulina Arad

Blaga, Alina Teodora Roman

Bobiltiu, Ramona-Ioana Gurbediu

Bodoga, Nelea Ungheni,  R. Moldova   

Bontas, Alexandra Maria Termeia Mare

Borz, Marius-Adin Arad

Bota, Ioana Marghita

Bran, Corina Buhusi

Breazovan, Alunita Daniela Faget

Breitkopf, Marieta Baia Mare

Brezeanu, Oana Maria Bucuresti

Briceag, Zoe Florentina Voluntari

Buducea, Alina Florentina Bucuresti

Buju, Felicia Daniela Giroc

Burada, Iulia Craiova

Butnariu, Marina Iustina Com. Siminicea

Butnaru, Ina Ungheni,  R. Moldova   

Butucel, Maria Mihaela Baicoi

Buza, Ela Lorena Rovinari

Cadis, Victoria Cluj-Napoca

Caiali, Gulumser Constanta

Calesu, Irina Andreea Voluntari

Calfa, Ionica Carmen Roman

Campean, Anca Constanta

Carahatov, Nariman Craiova
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Nume Localitate

Casap, Radu Daniel Timisoara

Caspriac, Florin Bistrita

Cazacu, Ioana Simona Bucuresti

Cazan, Stela Maria Bucuresti

Cebanu, Alina Rn Ungheni,  R. Moldova   

Cernisov, Claudia Denisa Darmanesti

Cherciov, Andreea Timisoara

Chergan, Olga Orhei,  R. Moldova   

Chiruta, Octavia Dorina Bistrita

Cimbru, Daniela Dingeni

Ciobanu, Lavinia Nasaud

Ciobanu, Loredana Resita

Ciocan, Ecaterina Iasi

Ciocan, Gabriela Navodari

Ciocan, Lenuta Nicoleta Olt

Ciocaneli, Joita Bucuresti

Ciocirlan, Bogdan Constantin Falticeni

Ciocoi, Cristel Baia Mare

Cirlan, Daniela Buzau

Cirstea, Mirela Felnac

Ciucur, Ileana Adelina Mosnita Veche

Ciutacu, Daniela Medgidia

Cojman, Anca Claudia Oradea

Cojocari, Diana Rn.Orhei,  R. Moldova   

Cojocariu, Adriana Bucuresti

Cojocaru, Ancuta Constanta

Coman, Alexandru-Nicolae Bucuresti

Coman, Carmen-Elena Bucuresti

Comoti, Denisa Ioana Husasau De Cris

Copacian, Raluca-Denisa Oradea

Corduneanu, Adriana Loredana P.Neamt

Coroi, Alexandru-Iulian Vaslui

Cosma, Maria Ionica Cluj-Napoca

Cosovan, Ramona Sighetu Maematiei

Costescu, Bianca Alexandra Ramna

Costin, Mariana Zalau

Nume Localitate

Cosulean, Tatiana Ocnita,  R. Moldova   

Cotuna, Erika Pecica

Covalciuc, Ovidiu Dumitru Cipri Ciurea

Craciun, Corina Oradea

Crainic, Ioana-Liliana Arad

Cretu, Catalin Com. Boroaia

Crismariu, Ana-Gentiana Com. Bodesti

Cristea, Andreea Oradea

Cristescu, Elena Calarasi

Csudor, Magda Csilla Sat Ghidfalau

Cucu-Man, Simona Maria Valea Lupului

Curec, Francisk Fagetu

Curec, Iaroslav Fagetu

Damian, Andreea-Iuliana Iasi

Damian, Penelopa Bucuresti

Dan, Lucia Alunica Zalau

Danciu, Tiberia Maria Cluj-Napoca

Daniel, Alin Iosif Timisoara

Danila, Vasile Ioan Suceava

Dascalu, Maria Iasi

Deac, Aurelia Daniela Bucerdea Vinoasa

Dedean, Maria Sieut

Demeter, Raluca Eliza Marghita

Diaconu, Camelia Florentina Bistrita

Diaconu, Cristina Iasi

Diaconu, Maricica Dofteana

Dimache, Eugen Constanta

Dinka, Edit Gizella Brasov

Dinu, Ramona Constanta

Dogaru, Vlad Vasile Com. Darmanesti

Dohotaru, Iustina-Paula Botosani

Dongolo, Robert Baia Mare

Dragan, Viorica Arad

Dragoiu, George Silviu Busteni

Druhora, Angela Cluj-Napoca

Dume, Daniela Cristina Luncasprie
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Nume Localitate

Dumitrache, Violeta Bucuresti

Dumitrescu, Aurora Piscani

Dumitrescu, Oana Gabriela Iasi

Dumitru, Andreea Ploiesti

Dumitru, Ionut Marius Bertea

Durbaca, Daniela Carmen Galati

Elod, Antal Baraolt

Enache, Florina-Loredana Manasia

Enache, Marius Iasi

Enachi, Geta Dofteana

Erdei, Emese-Ildiko Galateni

Falos, Delia-Simona Arad

Fintinariu, Iustina Cristina Risca

Fintineanu, Ionela-Alina Falticeni

Firezar, Cristina Alesd

Florea, Andrada Maria Bascov

Frincu, Adina Nicoleta Bucuresti

Fudulu, Florentina Zurbaua

Gabar, Tiberia Andreea Targoviste

Gaina, Mihaela Ionela Poiana Mare

Gaje, Carmen Cristina Oradea

Galan, Inocentia Iuliana Suceava

Gaspar, Elena Bustuchin

Gavriliu, Georgiana Barsanesti

Gellerd, Eva Melinda Od.Secuiesc

Gheorghias, Anica Brasov

Gheorghita, Raluca-Lavinia Timisoara

Gherghelas, Gabriela Nisiporesti

Ghibea, Camelia Botosani

Ghira, Alina-Mihaela Craiova

Giurgiu, Irina Talmaciu

Godeanu, Ioan Alexandru Goiesti

Godorogea, Tatiana Ialoveni,  R. Moldova   

Golan, Larisa Causeni,  R. Moldova   

Goncze, Rozalia Sf. Gheorghe

Gramada, Lidia Cahul,  R. Moldova   

Nume Localitate

Grasu, Paraschiva Valea Macrisului

Grigoras, Catalina Suceava

Hadarau, Ileana Maieru

Halasz, Eniko Tarcaia

Harbu, Cornelia Dofteana

Harbu, Maria Dofteana

Hliboceanu-Dascal, Sergiu-Adrian Botosani

Hordila, Doinita Paula Iasi

Horiceanu, Bianca-Elena Cisnadie

Hotca, Ruxandra-Anca Jimbolia

Hritcu, Mihaela Anca Suceava

Hromei, Stefan Timisoara

Hulea, Cristiana Maria Vladimirescu

Iacob-Li Puma, Alina-Cristina Bucuresti

Ichim, Iulian Buftea

Ignat, Dumitru Seleus

Ignat, Lidia Cristina Onesti

Ilie, Gabriela Bucuresti

Ilie, Olimpia Tg Ocna

Ilinca, Cristina Bucuresti

Iorga, Ana Maria Dofteana

Irimia, Alexandru-Robert Ploiesti

Isare, Simona Bacau

Istoc, Ligia-Georgiana Arad

Iusein, Mihaela Constanta

Ivan, Leontina Baia Mare

Ivan, Liliana Roman

Janos, Imre Miercurea-Ciuc

Joita Muntean Olariu, Radu Sibiu

Jozsa, Vilmos Brasov

Juganaru, Noemi Satu Mare

Kanabe, Szilveszter Turia

Kedei, Rozalia Od.Secuiesc

Kelemen, Csilla Tg.Secuiesc

Kincses, Petru Margineni

Kovaci, Daniela Claudia Cluj-Napoca
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Nume Localitate

Kovacs, Emoke Sf. Gheorghe

Kovacs, Erzsebet Sarmasag

Kovacs, Maria Magdalena Hodos

Kovasch, Izolda Livia Sf. Gheorghe

Krajczar, Istvan Carei

Lado, Jolan Lunca De Jos

Lazar, Claudia Lizica Bucuresti

Lazar, Mirela Roman

Leata Otelea, Camelia Anca Chiajna

Lemhenyi, Izabella Valea Seaca

Leonte, Oana-Cristina Simeria

Lina, Viorel Com. Berca

Lita, Georgiana Cluj-Napoca

Liupcaliuc, Carmen Bacau

Lucaciu, Stela Marghita

Lungu, Anca Elena Castau

Lungu, Ioana Cudalbi

Lupu, Mihaela Sfantul Ilie

Machita, Elena Lavinia Bucuresti

Macinic, Kitti Arad

Macovei, Andreea Bianca Vaslui

Malearciuc, Silvia Sighetu Marmatiei

Malicov, Olga Chisinau,  R. Moldova   

Manea, Anisoara Com. Buciumi

Manole, Adriana Bucuresti

Marin, Dorina Craiova 

Marin, Lucian Constanta

Marton, Agnes Marculeni

Matei, Eugen Tulca

Matei, Ionica Matca

Mathe, Agnes Ciumani

Matros, Galina Chisinau,  R. Moldova  

Melnitchi, Ion Dichiseni

Miculit, Mihaela Lipova

Mihai, Feliciana Com. Tg. Trotus

Mihaila, Anisoara Constanta

Nume Localitate

Mihaly, Eniko M.Ciuc

Mihoci, Mihaela Medgidia

Miklos, Zsuzsanna M.Ciuc

Mircea, Leonard-Daniel Com. Manoleasa

Moga, Ioan-Ciprian Oradea

Moise, Razvan Constanta

Moldovan, Daniel Cluj-Napoca

Moldovan, Dorel Calin Rodna

Moldovanu, Daniel Gheorghita Roman

Moraru, Ionel Bacau

Morong, Mylka Kristynka Borod

Mortan, Dana-Georgiana Totoreni

Muj, Andreea Marsa

Muntean, Catalin Covasant

Muntean, Zinaida Ialoveni,  R. Moldova   

Munteanu, Diana Elena Iasi

Murariu, Razvan Dumitru Vladeni

Muresan, Anca Maria Baia Mare

Mutu, Marian Bucuresti

Naghi, Florenina Satu Mare

Nagy, Elvira Joseni

Nagy, Judit Tg.Secuiesc

Nasta, Mihaela Constanta

Neagu, Anca Florentina Brasov

Neagu, Madalina-Ioana Moinesti

Nedelka, Eva Tusnad Nou

Nefiot, Elisabeta Constanta

Negoi, Emil Madalin Filipestii De Targ

Negoi, Ramona Elisabeta Petrila

Negoita, Marinela, Laura Tirgoviste

Negrau, Claudiu Antonio Oradea

Negru, Mihaela Crina Bacau

Nicorici, Andrei Lucian Bucuresti

Niculae, Valentin Bucuresti

Nicut, Petronela Dragus

Nistor, Elena-Iulia Rasca
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Nume Localitate

Nistor, Georgiana Bucuresti

Novac, Daniela Caransebes

Olaru, Tinuta Drobeta-Turnu Severin

Oltean, Loredana Buzias

Onet, Alina Cicir

Onita, Ionela Targu Mures

Oprea, Adriana-Paula Cioranii De Jos

Oprea, Ana-Maria Moinesti

Oprescu, Bianca Brasov

Opris, Zsolt Sf. Gheorghe

Orban, Timea Ciumani

Ordog, Melinda Sf. Gheorghe

Ormenisan, Laura-Simona Targu Mures

Paduraru, Elisabeta Mihaela Slanic

Paisa, Leana Haghiac

Pal, Kinga Od.Secuiesc

Panfil, Daniela Iasi

Papadopol, Corina-Florina Sinaia

Papuc, Andreea Diana Falticeni

Parvu, Elena Bucuresti

Pascoi, Iulia Stefana Arad

Patras Nistor, Nicoleta Timisoara

Paulencu, Liliana Suceava

Paun, Ecaterina Com. Malu Mare

Peter, Jozsef Sf. Gheorghe

Petrache, Cristina Ploiesti

Petre, Andrada Maria Ramnicu Valcea

Petrescu, Ionel-Ionut Ramnicu Sarat

Petrisor, Mihai Bogdan Iasi

Pilipciuc, Serghei Chisinau,  R. Moldova   

Pirscoveanu, Lia Arad

Pitorac, Alexandra Bucuresti

Popa, Daniel Ionut Craiova 

Popa, Elena-Madalina Oradea

Popan, Ramona-Maria Covasant

Popovics, Kitty Eva Sacueni

Nume Localitate

Porutiu, Adrian Cristian Baia Mare

Preja, Elena Alba Iulia

Prepeliuc, Teodora Veronica Brasov

Presura, Dana Felicia Ioana Petrosani

Pricop, Codrina Chisinau,  R. Moldova   

Pronoza, Lilia Stefan Voda,  R. Moldova   

Purcarea, Mihaela Craiova

Racolta, Ciprian Vasile Seini

Rada, Nicolae Pomezeu

Radis, Ioan Com. Calarasi

Radoi, Elena Craiova 

Radu, Daniela Nedgidia

Radu, Lacramioara Risca

Radu, Monica Cuza Voda

Radulescu, Cristina Valentina Slatina-Timis

Radulescu, Ramona Alexandra Pitesti

Raileanu, Ionela-Diana Lipova

Ranghetean, Anamaria-Elena Geoagiu

Ristin, Camelia Sacalaz

Rizea, Virgil Valentin Targoviste

Robu, Maricica Sabaoani

Roca, Maricica Iasi

Rogoz, Lacramioara Liliana Babta

Roman, Mihaela Boroaia

Rusu, Elena Brasov

Rusu, Loredana Ionela Targu Neamt

Sabau, Hanca Jarka Tinaud

Samuel, Maria Magdolna Baraolt

Sandu, Rodica Tg Ocna

Sarca, Daniel Liviu Negresti-Oas

Sava, Elena Pirtestii De Jos

Savu, Alina Rebeca Radauti

Sebeni, Andreea Targu Mures

Serafin, Elena Timisoara

Severin, Cristina Chisinau,  R. Moldova   

Sima, Alexandru Calin Satu Mare
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Nume Localitate

Simionescu, Ionela Cristina Harlau

Simoti, Rozalia Praid

Sirbu, Cristina Galati

Sirbu, Natalia Ciorescu,  R. Moldova   

Smalbergher, Sorina Periam

Sohoreanu, Ana Bucuresti

Sopcu, Daniela Iasi

Spoiala, Ioana Andreea Bosanci

Stan, Cecilia Constanta

Stanciu, Anca Magdalena Medgidia

Stanescu, Octavian Hancea

Stefan, Laura Husi

Stoian, Ada Husi

Stoica, Viorica Camelia Ploiesti

Stolojescu, Angelica Timisoara

Sturz, Sanda Timisoara

Subin, Bogdana Cenei

Suciu, Alexandra Nicoleta Stei

Suciu, Georgeta Bistrita

Suian, Lucian-Robert Satu Mare

Suian, Oltea Satu Mare

Sveta, Bogdan Galati

Szakacs, Hjnal Miercurea-Ciuc

Szasz, Ildiko Gheorgheni

Szekely, Erika Sangeorgiu De Padure

Tabacioiu, Adrian Cristian Craiova

Tabara, Ana Liviu Rebreanu

Taivan, Mara Evelina Husi

Tal, Dorina Nucet

Talpalariu, Constantin Gabriel Suceava

Tamas, Attila Reghin

Tanasa, Madalina Iasi

Tanko, Zita-Maria Lunca De Jos

Ticarat, Bianka Krisztina Oradea

Timis, Dorina Arad

Titeica, Anca Navodari

Nume Localitate

Tofan, Adrian Vasile Suceava

Toma, Cristina Mariana Focsani

Toma, Eleonora Lugoj

Toma, Gina Vulpasesti

Tomoiaga, Toader Moisei

Topfeldi, Ancuta Mariana Turda

Totyak, Adriana Uivar

Trana, Liviu Com. Ghindeni 

Trancota, Lavinia Santana

Trusculescu, Mihaela -Jeni Melinesti 

Tudorascu, Maria Cristina Ramnicu Valcea

Tudosa, Irina-Mariana Padureni

Ungureanu, Elena Telenesti,  R. Moldova   

Ungureanu, Lacramioara Budesti

Ungureanu, Magdalena Mioara Ploiesti

Urs, Patricia Lorena Sebis

Ursache, Eugenia Chisinau,  R. Moldova   

Ursulet, Mihai Topoloveni

Varaticeanu, Maria-Denisa Craiova 

Vasiac, Cristina Laura Baia Mare

Vass, Eniko Iuliana Baia Mare

Vass, Margit Saraten

Velica, Oana Diana Marasesti

Vichiriuc, Georgiana-Diana Botosani

Vintila, Simona Georgiana Picior De Munte

Viragh, Imola Baia-Mare

Visan, Georgiana Corina Ploiesti

Vlaicu, Claudia Andreea Bucuresti

Voicu, Ortansa Alexandria

Voiculescu, Mariana Bucsani

Vulpe, Mihaela Harsova

Vultur, Nicoleta Lunca Bradului

Zlate, Mihaela Movilita

Zorenyine-Hagan, Calina Monica Buciumi
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Invitati speciali 

Rolf & 
Dominique Kipp, 

Numărul 1 mondial
în lumea Forever

Dublu Diamant Manageri,
Diamant Eagle Manageri
și Membri Executivi GLT!

Forever Romania HQ Romania FLP Forever Living Products RomaniaForever Romania HQ

Forever Living Products România & Republica Moldova
Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289 Fax: 021-222 89 24
E-mail:  suport_office@foreverliving.ro Site: www.foreverliving.ro

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.
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